Téma: Kniha - matka múdrosti - vlastný výber z rozprávok:
Tri prasiatka, Červená čiapočka, Vlk a kozliatka

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Názov hry: spoločné čítanie rozprávky
Popis hry: rodič s dieťaťom si prečítajú rozprávku, dieťaťu počas čítania rodič dáva otázky
vyplývajúce z textu, ak dieťa rozprávku pozná, necháme ho dokončiť text rozprávky samé. (Čítaním u
dieťaťa podporujeme predčitateľskú gramotnosť, komunikáciu osvojených poznatkov, dieťa
porovnáva podrobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, odôvodňuje svoje názory, postoje,
vyslovuje jednoduché úsudky...)

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Názov hry: výroba rozprávkových postáv
Popis hry: podľa vybranej rozprávky si z papiera (výkresu) s dieťaťom vyrobíme jednoduché
vystupujúce hlavné postavy. Napr. Červená čiapočka: hlava guľatá, telo trojuholník a dokresliť tvár,
vlk: obkreslíme si dlaň, ale iba s palcom, prostredníkom a s prstenníkom; prasiatka: hlava menší kruh,
telo väčší kruh a dolepiť ušká a dokresliť pysk a chvostík, prasiatka môžu byť aj od najväčšieho po
najmenšie - stým sa dá tiež potom matematicky pracovať (väčší, menší, najmenší), koza: obkreslíme si
dlaň bez malíčka. Dieťa, ak vie, si zvieratká vystrihne, domaľuje a už stačí, iba nalepiť na špajdľu.
potrebný materiál: papier, pastelky(voskovky, fixky), lep (lepiaca páska), nožnice, špajdľa

Vzdelávacia oblasť: Kultúra a umenie
Názov hry: spoločná dramatizácia rozprávky
Popis hry: použijeme vyrobené postavy na špajdli - môžete použiť - doplniť do deja plyšové hračky,
domčeky.... a následne si zahráte rozprávku, podľa zapamätaného textu. Môžete oživiť s rôznou
intonáciou reči postáv. Dieťa si vyberie ktorú postavu chce hrať - pridať sa môže súrodenec.
(dramatizáciou u dieťaťa podporujeme zapamätanie textu, predstavivosť, fantáziu, obrazotvornosť...)

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami:
Názov hry: Kto bol v rozprávke?
Popis hry: dieťaťu na základe vybranej rozprávky zadávame otázky: Koľko prasiatok žilo v lese? Čo
sa stalo s prasiatkom z druhého domčeka? Ktorý z domčekov vlk nezbúral a prečo? Koľko bolo vlkov
v rozprávke? Ktoré prasiatko je väčšie, menšie?...
Spočítaj koľko kozliatok bolo v lese? polož prvé kozliatko na stôl, polož tretie kozliatko za dvere,
polož druhé zvieratko do skrine.....polož kozliatko medzi skriňu a posteľ, polož kozliatko pod
stoličku.....
Dieťa nám odpovedá prostredníctvom vyrobených makiet (plyšákov). Ukladá ich podľa našich otázok.

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Názov hry: hra s tieňmi
Popis hry: na stenu (záves) zasvietime s lampou a pomocou vyrobených postavičiek na špajdli
(plyšákov) si môžete zahrať krátke tieňové divadielko, scénky podľa fantázie. Deti si môžu na svoju
vyrobenú postavičku zo zadnej strany svietiť baterkou a tým sa im bude vytvárať tieň. Využijú pri tom
jav, že postavička bližšie pri svietidle vytvára väčší tieň a ďalej od svietidla menší tieň. (detí majú aj
skúsenosť z mš, spoločne sme takéto divadielko už hrali). Na záver môžete pomocou rúk vytvárať
rôzne postavy a hádať čo to je....

Vzdelávacia oblasť: Pohyb a zdravie
Názov hry: Vyzuj si ponožku
Popis hry: vyzuť si ponožky a zbierať s nohami kocky lega, plastové PET vrchnáčiky, postavičky z
kinderka....Detičky si posilnia chodidlá a môžete si s nimi zasúťažiť, kto za určitý časový limit
vyzbiera viac daných predmetov....

Vzdelávacia oblasť: Grafomotorika
Názov hry: Cestička mamičky kozičky
Popis hry: pomôž mamičke kozičke nájsť cestičku ku svojím kozľatám, obrázky si vyfarbi.

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Názov hry: rozprávkové pexeso
Popis hry: ak môžete, vytlačte si a spoločne s dieťaťom vystrihnite pexeso, spoločne všetci doma si
zahrajte (ak si nemôžete vytlačiť, verím, že doma sa vždy dáke pexeso nájde.. :-)) Rozprávajte sa, čo
ktoré obrázky znamenajú.

