Milé deti, milí rodičia ,
pohodlne sa usaďte a spolu sa začítajte do týchto riadkov. Na tento týždeň sme si pre vás
pripravili krásnu tému o stromoch a kríkoch.
Naučíme sa spolu rozoznávať rozdiel medzi stromom a kríkom. Deťom priamo vonku
ukážeme strom a krík. Všade okolo nás je ich dostatok. Jednoducho deťom opíšeme, že :
Strom má kmeň a až potom nad zemou má konáre. Krík nemá kmeň a konáre rastú priamo zo
zeme. Dole pod zemou sú korene, ktoré slúžia na výživu všetkých rastlín, teda aj stromov,
kríkov, kvetín, trávy, či všetkého čo sadíme na záhrade.
Môžeme si pozrieť prezentáciu:
https://cloud1p.edupage.org/cloud/0.STROMY_a_KRIKY_v_MS.pdf?z%3AKmsA%2FjDwE
TAK6ILIkNEB1XD2olkzRENISInpjjNysHcGttfLJYrEu5mEQDs3J6KN
Zopakujte si rozdiely medzi stromom a kríkom a porozprávajte sa o ich rôznych druhoch.
Stromy rozdeľujeme na ihličnaté a listnaté. Ihličnaté nemajú listy ale ihličie. Listnaté majú
listy rôznych tvarov.
Stretol zajko, stretol ježka pri buku,
ako si tam bežká v novom klobúku.
- Kamže bežkáš, milý ježko, v klobúku?
- Na hostinu k veveričke pri buku.
- Čože je to za hostina?
- Veverička žení syna pri buku.
Na základe prezentácie alebo skutočných stromov v okolí , prípadne obrázkov naučíme deti
pomenovať jednotlivé stromy. Počet naučených stromov závisí od veku dieťaťa. S deťmi sa
porozprávame o tom, aké stromy a kríky máme v záhrade, alebo v blízkom okolí.
Nie sú kríčky ako kríčky jedny dobré, druhé zlé.
Na tých horších šípy, tŕne na tých lepších ríbezle.
Ďalej sa s deťmi porozprávame prečo sú stromy a kríky potrebné pre ľudí:
-

Listy – tvorba kyslíka
Kmeň – drevo na výrobu nábytkov, hračiek, kúrenie
Korene – ochrana pôdy
Konáre – ovocné stromy – rastie na nich ovocie pre ľudí
ihličnaté stromy – rastú na nich šišky pre zvieratá
Vypočujte si pesničku: : https://www.youtube.com/watch?v=or4DdKW2Scc

Stromy a kríky môžeme rôzne výtvarne spracovať.

Môžeme lepiť, maľovať, otláčať rôzne materiály do rôznych kompozícií. Pričom sa môžeme
naučiť krátku básničku:
Sfúkol vietor nezbedník,
z konárikov listy.
Koľko ich tam zostalo?
Kto to deti zistí.

Lístoček dubový, nepadaj do vody, vzala by ťa voda, bola by ťa škoda.
Lístoček z agáta, nepadaj do blata, vzala by ťa voda, bola by ťa škoda.
Lístoček z javora, nepadaj do dvora, vzala by ťa voda, bola by ťa škoda.

ROZPRÁVKA: https://www.msmssp.sk/WP_CONTENT_DIR/Rozpr%C3%A1vka-o-strome.p
PESNIČKA: https://www.youtube.com/watch?v=uMyjVFF7mVY
CVIČENIE : https://www.youtube.com/watch?v=uy5pnX4xAuw

Prajeme pekné zážitky a čoskoro sa uvidíme v materskej škole ☺

