KAM A S KÝM DNES POLETÍME?

jeseň

téma: Zvuky vtákov a ich zoskupenia
Kľúčové pojmy: počúvanie, pozeranie, pohyb
Čo budeme potrebovať: mini poháriky (plastové), alebo
plastové kinder vajíčko (s dierkou), povrázok, obrázky
vtákov, obrázky rôznych tvarov (kruh, čiara, pár, ...)
Čas: 10 min.
Metódy: vysvetlenie, rozhovor, ukážka
Opis aktivity:
Motivácia: Deťom povieme, aby zatvorili oči a počúvali zvuky
(učiteľ pri tom vo vzduchu točí „pohárikom“, ktorý vydáva
zvuk divých husí). Deti majú povedať, kto/čo daný zvuk vydáva.
Aktivita: Deti diskutujú s učiteľom, prečo vtáky odlietajú preč.
Potom učiteľ deťom ukáže obrázky zoskupenia vtákov. Vysvetlí im, že v takýchto zoskupeniach môžu
vtáci odlietať preč a takto ich my vidíme zo zeme. Učiteľ ukazuje deťom obrázky rôznych geometrických
tvarov vytvorených z bodiek (niektoré tvary tvoria vtáčie krdle pri lete) – kruh, priamka, obdĺžnik,
štvorec, trojuholník, ... Vyzve deti, aby v skupinách vytvorili geometrické tvary a stali sa tak vtákmi na
oblohe. Môžu pri tom vytvárať aj rôzne zvuky.
I

Potom sa spýta detí, čo si myslia, ako nás vidia vtáky z oblohy, keď letia.
Učiteľ ukazuje kartičky zoskupení detí a deti ich vytvárajú bez toho, aby sa dohovárali.
Záver / evaluácia / vyhodnotenie: Aké tvary zoskupení letiacich vtákov ste už videli? Prečo odlietajú v
tvare 		

? Prečo vtáky odlietajú preč? Aké tvary sme robili?

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Podoblasť: Geometria a meranie
Súvis so vzdelávacou oblasťou: Človek a príroda
Adaptácia výkonových štandardov:
U4 V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
U3 V skupine útvarov (modelov aj na obrázku) identifikuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik.
U3 Pomenuje kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik.
U2 V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník.
U2 Pomenuje kruh, štvorec.
U1 V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec.
Ciele aktivity:
Výchovné: Deti vyjadrujú pocity z pozorovania vtákov a vytvárania ich zoskupenia.
Vzdelávacie: Deti poznajú, pomenujú geometrické útvary kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik, ktoré
vidia na zoskupení letu vtákov.
Zdroje: TAKE ME OUT
Poznámky:
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