DOMÁCE ZVIERATKÁ

Názov aktivity: KOCKA SO ZVIERATKAMI
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Popis aktivity: Na staršiu alebo vyrobenú kocku z papiera (https://sk.playazlab.com/hobbi/43535-kak-sdelat-kub-iz-bumagi-neskolko-prostyh-sovetov.html) nalepte
obrázky takých domácich zvierat, ktoré sa ľahko napodobňujú. Kocku potom striedavo hádžte
spolu s dieťaťom. Ktorý obrázok zvieraťa padne, také zviera napodobní striedavo rodič –
dieťa. Okrem pohybu môžete napodobňovať aj zvuky zvierat.

Názov aktivity: POHYB ZVIERAT
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Popis aktivity: Aktivita je zameraná na rozdiely živočíchov v spôsobe ich pohybu. Dieťa
s pomocou rodiča vystrihne obrázky zvierat a lepí ich do tabuľky podľa toho či zvieratká
chodia, plávajú, lietajú alebo sa plazia. Aktivitu nájdete na: https://nasedeticky.sk/wpcontent/uploads/2016/05/triedime_zvieratka.pdf

Názov aktivity: ORIGAMI – PSÍK A MAČIČKA
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Popis aktivity: Podľa predlohy poskladajte z farebného papiera vybrané zvieratko.
Postup na psíka: https://www.youtube.com/watch?v=yaa6u4-QQ3k
Postup na mačičku: https://www.youtube.com/watch?v=auD77AerSVo

Názov aktivity: PUZZLE
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Popis aktivity: Cieľom aktivity je zamerať sa na stavbu tela živočíchov. Rodič si pripraví
(vytlačí alebo nakreslí) obrázok ľubovoľného zvieraťa a obrázok rozstrihá na viacero častí.
Dieťa rozstrihané časti poskladá ako puzzle a nalepí ich na výkres. Na záver môže dieťa
obrázok vymaľovať. Popri realizácii aktivity vedieme dieťa k pomenovaniu jednotlivých častí
tela. Vhodné je použiť viacero obrázkov zvierat a poukázať tým, na rozdiely v stavbe tela
(napr. sliepka- zobák, perie, koza- rohy, kôň- chvost, kopytá).

Názov aktivity: RODINKY ZVIERAT
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Popis aktivity: Pred začatím aktivity je vhodné prečítať deťom rozprávku o domácich
zvieratkách. ( Tip na rozprávku: https://www.mamtalent.cz/kratke-rozpravky-pre-najmensich1-2-3-4-5.phtml?program=1&ma__0__id_b=1964&ma__0__paging=9) Rodičia si pripravia
obrázky domácich zvierat a deti ukladajú rodinky na kôpku alebo na určité miesto. Prípadne
v knižke ukazujeme deťom obrázky domácich zvierat. Dieťa pomenuje zvieratko a vymenuje
jeho rodinu (napr. kôň, kobyla a žriebätko). Zvieratkami a ich rodinami sa zaoberá aj video:
https://www.youtube.com/watch?v=7L5WKTkKiPY&t=94s

Názov aktivity: O TROCH PRASIATKACH
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Popis aktivity: S deťmi si prečítame rozprávku o troch prasiatkach a necháme ich
prerozprávať stručne prerozprávať dej. Následne dáme deťom pracovný list zameraný na
grafomotoriku, kde sa učia kresliť prasiatka. http://www.abcmaterskeskoly.sk/a/8-3p-uloha-kreslime-kruhy--pracovny-list-k-rozpravke-o-troch-prasiatkach-400/

Názov aktivity: UKRYTÉ HÁDANKY
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami.
Popis aktivity: Na menšie papieriky napíšeme jednoduché hádanky o domácich zvieratách.
Tie poschovávame na rôzne miesta v miestnosti. Deti musia hádanky nájsť priniesť rodičovi,
ktorý mu hádanku prečíta a uhádnuť zvieratko.

Názov aktivity: MODELOVANIE
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Popis aktivity: Na papier veľkosti A4 si vytlačíme/nakreslíme obrázky zvierat
( napr. https://www.dobrenapady.sk/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=14&Itemid=196),
papier môžeme dať do euroobalu aby sa neznečistil. Deti majú pred sebou obrázok a
modelujú z plastelíny hadíka, ktorým po obvode makety vytvoria zvieratko. Ak doma nemáte
plastelínu môžete si ju spolu s deťmi vyrobiť, návod nájdete tu :
https://varecha.pravda.sk/recepty/domaca-plastelina-na-hranie/37916-recept.html

Vypracovala: Miriam F.

