Téma týždňa: Záhady prírody
Živá a neživá príroda

Názov aktivity: Uhádni čo je vo vrecku
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Popis aktivity: Do látkovej tašky alebo vrecka si pripravíme nejaké prírodné predmety, napr.
kameň, šiška, kvet, list, palička a pod. Dieťa sa do tašky nesmie pozrieť len do nej vloží ruky
a hmatom zisťuje čo je v nej. Deťom priblížime pojmy živá a neživá príroda otázkami
o týchto predmetoch, napr. Pije kvietok vodičku? – živá
príroda, Rastie kameň? – neživá príroda a pod.

Názov aktivity: Farebné kamienky
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Popis aktivity: Precvičte si s deťmi rátanie do päť, napríklad
básničkou:
„ Jeden, dva, tri, štyri, päť,
spočítam si všetko hneď.
Päť kvietočkov na lúke, päť prštekov na ruke,
päť guľôčok v jednej jamke, utekajme k našej jamke.
Jeden, dva, tri, štyri, päť, už to vieme naspamäť.“
Na prechádzke spolu s deťmi nazbierajte 5 kamienkov, pri zbieraní nabádame deti k tomu aby
ich rátali (dbajte na to, aby boli rôznej veľkosti). Kamienky s deťmi poumývame vo vode,
môžete použiť aj handričky a hubku na riad, a necháme vyschnúť. Potom necháme deti nech
namaľujú každý kamienok inou farbou a farby pomenujú. Keď budú suché necháme deti
ukladať kamienky podľa pokynov. Napr. ,, vyber najväčší kamienok, vedľa neho polož menší
... „ - postupne až k najmenšiemu, alebo môžu ukladať kamienky podľa farby, ktoré im
predkreslíte.

Názov aktivity: Kamienky
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
Popis aktivity: V tejto hre môžeme použiť kamienky z predchádzajúcej aktivity, alebo
loptičky. Na zem si pripravte vyznačené miesto (napr. kruh zo švihadla, vedro a pod.) a čiaru
v primeranej vzdialenosti od kruhu/vedra. Dieťa sa postaví za čiaru a snaží sa kamienky hodiť
do vyznačeného miesta. Keď hodí posledný kamienok ide ku kruhu a spočíta koľko
kamienkov zostalo v kruhu. Potom sa vystriedate kamienky bude hádzať rodič ( z väčšej
vzdialenosti). Na záver s deťmi zhodnoťte, kto trafil do kruhu viac kamienkov.

Názov aktivity: Pokusy- vzduch je všade okolo nás
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda
Popis aktivity: Pri tejto aktivite môžete vysvetliť deťom dôležitosť vzduchu pre živočíchov
a rastliny . Porozprávajte im o tom , že vzduch nevidíme, ale je všade okolo nás. Dýchame ho
a cítime keď fúka vietor. Vyrábajú ho stromy a pod.
Ukázať deťom, že vzduch je všade okolo nás môžeme aj pomocou mikroténového vrecúška.
Deti môžu pobehovať a chytať vzduch do vrecúška.
Pripravte si väčšiu nádobu s vodou, pohárik a vreckovku. Vreckovku pokrčte a vložte ju do
pohárika tak aby sa nezošmykla keď pohár otočíte hore dnom. Keďže je vzduch všade je aj
v pohári a keď ho s deťmi otočíte hore dnom a rovno ponoríte do vody nedostane sa do
pohára a vreckovka sa nezamokrí. Na záver môžete pohárik vo vode nakloniť aby z neho
vyšiel vzduch a urobil bubliny.

Ďalšie pokusy so vzduchom nájdete aj na: https://www.youtube.com/watch?v=mQIvxqiqZzo

Názov aktivity: Prírodné bingo
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Popis aktivity: Vyberte sa s deťmi na menšiu turistiku do prírody,
najlepšie v blízkosti lesa. Vopred si pripravte tabuľku s obrázkami
(viď na obrázku) a menšiu tašku alebo nádobu na vajíčka. Dieťa
počas prechádzky musí do tašky alebo nádoby pozbierať všetky
predmety,ktoré má zobrazené v tabuľke. Na konci prechádzky
spoločne skontrolujte či sú v taške všetky veci.

Názov aktivity: Prírodný strom
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
Popis aktivity: Na výkres deťom predkreslíme alebo vytlačíme (link nižšie) strom. Deti
necháme nech si vonku nazbierajú rôzne listy a kvety. To, čo si nazbierajú nalepia do koruny
stromu a tak vznikne ich vlastný prírodný strom. Deti môžu pastelkami alebo fixkami
dokresliť na obrázok napr. slniečko ( dôležité pre rastliny a stromy, dáva
nám teplo a svetlo a pod.) alebo korene stromu ( tadiaľ pijú vodičku aby
mohli rásť). Link – maketa stromu: https://raisinghooks.com/wpcontent/uploads/2018/09/Fall-Tree-Template.pdf

Názov aktivity: Čítanie rozprávky
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a kultúra
Popis aktivity: S deťmi si spoločne prečítajte jarnú rozprávku podľa vlastného výberu. Počas
čítania rozprávky dávajte dieťaťu doplňujúce otázky. Na záver nechajte dieťa stručne
prerozprávať dej rozprávky.

Grafomotorické cvičenie:

