Vážení rodičia, milé deti!
Tento týždeň sme pre Vás pripravili tému: „ Príbehy z gazdovského dvora (zvieratká a mláďatká).“ Táto
téma dáva deťom možnosť spoznať domáce a hospodárke zvieratá a získať o nich čo najviac poznatkov.

Čo by mali deti o domácich a hospodárskych zvieratách vedieť?
-

poznať, rozlíšiť a pomenovať na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania (obrázky,
fotografie, encyklopédie, internet) domáce a hospodárske zvieratá,

-

poznať a určiť, kde na hospodárskom dvore žijú, kde nocujú,

-

poznať a určiť, čím sa živia,

-

poznať, rozlíšiť a určiť niektoré domáce a hospodárke zvieratá a ich mláďatá,

-

priradiť mláďatá k dospelým párom a pomenovať ich,

-

opísať telá domácich a hospodárskych zvierat,

-

určiť, čím sú pokryté ich telá,

-

poznať, rozlíšiť a napodobniť zvuky, ktoré vydávajú,

-

poznať, rozlíšiť a napodobniť ich spôsob pohybu,

-

poznať, rozlíšiť a určiť ich úžitok pre ľudí.

Konkrétna aktivita:
Ide o celotýždennú aktivitu, ktorej by každý deň mala predchádzať krátka motivácia dieťaťa, ktorá spočíva
v tom, že rodič povie dieťaťu napr. krátku básničku alebo mu položí jednoduchú hádanku či zaspieva pesničku
o niektorom zvieratku. Potom mu bude o zvieratách rozprávať s použitím názorných materiálov (obrázkov,
fotografií, encyklopédií, internetu a v najlepšom prípade na základe priameho pozorovania zvierat), pričom sa
bude držať predchádzajúcej štruktúry toho, čo má dieťa o zvieratách vedieť. Učivo treba rozdeliť do
niekoľkých dní a vždy zopakovať predchádzajúce vedomosti.
Na overenie miery osvojených vedomostí u dieťaťa môže rodič dieťaťu klásť rôzne otázky, pričom opäť môže
pracovať podľa obrázkov hospodárskeho dvora, na ktorých sú domáce a hospodárske zvieratá, alebo budú
spoločne v realite hospodárskeho dvora.
Otázky:
„Aké zvieratá vidíš?“
„Ktoré domáce zvieratá poznáš?“
„Ktoré domáce zvieratá máme doma alebo ich má niektorý náš známy?“
„Aké zvieratá žijú okolo nás?“

„Aké ďalšie zvieratá žijú na hospodárskom dvore? (kôň, prasa, koza, krava, baran, sliepka, kohút, hus, kačka,
morka, pes, mačka, myš atď.)
„Čím sú pokryté ich telá?“ (na tele majú srsť alebo perie)
„ Ako sa pohybujú?“ (majú štyri alebo dve nohy - kráčajú, behajú, skáču)
„ Aký úžitok majú pre ľudí?“
- mäso, mlieko, vajcia: potraviny,
- koža: obuv, kabelky, opasky, odev,
- kosti: gombíky, hrebene, mydlo,
- vlna, kožušina: odev (vlákno na odev),
- mačky chováme, lebo chytajú myši,
- psy chováme preto, lebo strážia príbytky ľudí, pomáhajú pri strážení stád oviec, kráv,
- kone chováme preto, lebo ich využívame pri preprave nákladov, ťažbe dreva v lese, pri poľnohospodárskych
prácach, na jazdectvo.
„Kde žijú tieto zvieratá? “ (v chlieve, v maštali, v stajni, v kurníku, v búde, na dvore)
„ Aké zvuky vydávajú nasledovné zvieratá?“
- hus: gága gá-gá-gá,
- húsa: čiviká čiv-čiv-čiv,
- kohút: kikiríka kikirikí,
- sliepka: kotkodáka kotkodák,
- kuriatko: pípa pí-pí-píp,
- pes: šteká hav-hav-hav,
- krava: bučí bú-bú-bú,
- teľa: mučí mú-mú-mú,
-

kôň: erdží ííí-ha-há,

- prasa: krochká kroch-kroch.
Deťom kladieme inštrukcie typu:
„Priraď a pomenuj mláďatá nasledovných párov zvierat“!
- mačka/kocúr – mačiatko
- suka/pes – šteniatko
- zajačica/zajac – zajačik
- koza/cap – kozliatko
- ovca/baran – jahniatko
- krava/vôl – teliatko
- kobyla/kôň – žriebä
- prasnica/kanec – prasiatko
- sliepka/kohút – kuriatko

- hus/gunár – húsatko
- kačica/káčer – káčatko
- morka/moriak – mladá morka alebo morča (morča sa volá tiež mláďa hlodavca morčaťa)
Na internete si môžete pozrieť toto náučné video, kde sa deti naučia aké zvuky vydávajú zvieratá
z farmy.
https://www.youtube.com/watch?v=956-wbIh2ts&t=326s

Deti môžete naučiť tieto básničky o zvieratkách
Kačka
Čože je to, aké vtáča,
čo po brehu ťažko kráča,
nevie ešte ani lietať,
nôžkami vie iba splietať.
Aké meno má to vtáča, jaj,
veď je to malé káča,
ale kde má mamičku,
veľkú bielu kačičku?

Kuriatko
Ťuká, puká vajíčko.
Prišlo na svet slniečko.
Kdeže by to slnko bolo?
Kuriatko sa narodilo.
Zobáčik a zlaté perie
za kvočkou sa rýchlo berie.
O chvíľočku, div sa svet,
kuriatok je zrazu päť.

Kozliatka
Kozliatka rožkaté,
nebehajte po blate!
Radšej skáčte po trávičke,
pri ockovi, pri mamičke.
Mama koza, tatko capko,
tiež si skáču za ohrádkou.
Napasú sa sviežej trávy,
aby boli silní, zdraví

Rýchla chôdza
Ľavá, pravá, ľavá, pravá,
rýchla chôdza,
tá je zdravá.
V zdravom tele zdravý duch,
dýchať treba čerstvý vzduch.
Pozrite sa na môj krok,
trénujem ho celý rok.
Je to pre mňa hračka.
Nahlas volá kačka.
Všetkým kričí : – Hurá, hurá
dnes ma čaká dlhá túra.

Kohút
Sedí kohút na plote,
volá sliepky k robote,
ki-ki-ri-kí, moje sliepky,
treba vajce do polievky.
Nahnevá sa gazdiná,
nenasype nám zrna,
nenasypú ani dievky,
hladné budú všetky sliepky.

Skáče havko
Skáče havko na dvore,
mačička spí v komore.
Havko robí hav-hav-hav
a mačička mňau-mňau-mňau.

Deti môžete zabaviť hádankami, alebo sudokou.

Pri precvičovaní jemenej motoriky si môžete s deťmi vytvoriť z papiera rôzne domáce zvieratká.

