Písomné spracovanie prípravy na zamestnanie v ŠKD

Vek:
Plánovaná dĺţka zamestnania:
Druh činnosti:
Sledovaný výkonový štandard:
Rozvíjané kompetencie:
Tematická oblasť výchovy:

3. - 4. ročník ZŠ
45 - 60 minút
pravidelná aktivita podľa výchovného programu
poznať základné princípy ochrany ţivotného
prostredia
prejaviť schopnosť spolupráce v skupine
učiť sa učiť
prírodovedno – enviromentálna záujmová oblasť

Vzdelávacie ciele:

precítiť potrebu ochrany ţivotného prostredia
vyhľadávať nové informácie

Obsah /téma/:

SOVA

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
Metódy:
prezentácia, motivácia
Formy:
tvorivá dielňa, diskusia
Prostriedky:
papier, pero, omaľovávanky, pastelky, encyklopédia,
PC, veľký výkres, fixky

POSTUP:
1. Motivačný proces: rozhovor s deťmi.
Zaspievame si s deťmi známe pesničky, ktoré poznáme: Išla sova na tanec, Ţenilo sa
motovidlo....
/ texty – príloha /
2. Ukáţka prezentácie - SOVY
3. Práca v skupinách.
Deti sa rozdelia do skupín. Kaţdá skupina má veľký výkres a fixky. Pokiaľ sa nachádzate
v počítačovej učebni, tak deti majú k dispozícii PC, pokiaľ nie, tak encyklopédie,
časopisy, učebnice odkiaľ získajú potrebné odpovede.
Úlohou skupín bude zistiť čo najvyšší počet názvov druhov sov, ktoré videli v prezentácii.
Obmenou môţe byť, ţe vychovávateľ zadá kaţdej skupine názov konkrétnej sovy, nap.
SOVA OBYČAJNÁ a deti hľadajú všetko o tomto druhu sovy - kde ţije, ako
vyzerá......vedia ju v prezentácii nájsť a ukázať svojím spoluţiakom.
Na záver práce v skupinách, kaţdá skupina predstaví svojím spoluţiakom svoj skúmaný
druh sovy.
4. Kaţdé dieťa si vyberie omaľovávanku podľa vlastného výberu a vyfarbí si svoju sovu,
ktorej vymyslí meno. Práce detí vystavíme v oddelení.
5. Preciťovanie potreby ochrany ţivotného prostredia.
Rozhovor o tom, čo môţeme urobiť my. Ako chrániť prostredie, v ktorom ţijú sovy?

vypracovala: Klaudia Káčerová, vychovávateľka na ZŠ Limbová ulica 30, Ţilina

prílohy: texty Išla sova na tanec, Ţenilo sa motovidlo
prezentácia SOVY: zdroj -virtuálna kniţnica
omaľovávanky sovy: zdroj – virtuálna kniţnica
IŠLA SOVA NA TANEC
Išla sova na tanec
vyfintená veľmi
pratala sa poza pec
pratala sa dvermi.
Keď ju vrabec uvidel
hneď ho svrbí nôţka
poď sovička na tanec
skočíme si troška.
Tančil vrabec strapatý
tance samé nové
postúpal on na palec
milej pani sove.
Pozor vrabček pozor daj
ak sa bojíš búrky
nestúpaj mi na päty
ani na pazúrky.
Naľakal sa tanečník
ţe mu zlomí kosti
nik uţ sovu nepojal
od tej mrzutosti.
ŢENILO SA MOTOVIDLO
Ţenilo sa motovidlo
bralo sebe kutovidlo
Všetko vtáctvo povolalo
len tú sovu vynechalo
Keď sa sova dozvedela
hneď na svadbu priletela.
Vzal ju vrabček prvý tanček
postúpal jej on na palček
Ty si vrabček ty si hlúpy
nestúpaj mi na pazúrky.
Keby nebolo tu hostí
nakričala bych ti v zlosti.
Ale je tu veľa hostí
nechcem robiť mrzutosti

