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JAR PR ÍRODA

dvore
hospodárskom
na

Vzdelávacie prostredie •• Herňa.

•• Exteriér•–•okolie•materskej•školy.•

Učebné pomôcky •• Štandardné•pomôcky:•temperové•farby,•štetce,•ceruzky,•farbičky,•
výkresy,•baliaci•papier,•nožnice,•obrázky,•lepidlo,•prírodný•
a•odpadový•materiál,•detské•encyklopédie•o•zvieratách,•detské•
časopisy,•nanukové•paličky,•špajdle,•tvrdý•kartón,•škatuľky•
z•čajov.

•• Digitálne•technológie:•interaktívna•tabuľa,•PC•zostava,•
edukačný•softvér•Krok•za•krokom,•Hurá•do•školy•a•Talking•
pictures,•kresliaci•program•RNA,•tlačiareň,•digitálny•mikroskop,•
fotoaparát,•kamera,•digitálny•fotorámik,•hovoriace•štipce.

Postupy a stratégie 
VVČ

•• Motivácia,•rozhovor,•lepenie,•kreslenie•a•maľovanie,•vyfarbovanie,•
vystrihovanie,•pozorovanie,•skladanie•puzzle,•diskusia.

•• Aktivity•s•interaktívnou•tabuľou,•počítačom,•mikrofónom•
a•hovoriacimi•štipcami,•tlačiarňou,•fotografovanie,•nahrávanie•
digitálnou•kamerou,•pozorovanie•digitálnym•mikroskopom.

Výchovno-vzdelávacie 
ciele

•• Poznať,•pomenovať•a•rozlíšiť•niektoré•domáce••
zvieratá•a•ich•mláďatá.

•• Pomenovať•typické•znaky•hospodárskych•zvierat.

•• Poznať•úžitok•hospodárskych•zvierat•pre•človeka.•

Obsahové štandardy •• Domáce•zvieratá.•

Výkonové štandardy •• Poznať,•rozlíšiť•a•určiť•na•základe•priameho•alebo•
sprostredkovaného•pozorovania•niektoré•domáce•zvieratá.

•• Zdôvodniť•úžitok•niektorých•domácich•zvierat.

•• Zaujať•pozitívne•postoje•k•zvieracej•ríši.

Mgr. BLAŽENA BALLONOVÁ
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Príprava učiteľky na činnosť
•• Upraviť•prostredie•herne•na•uskutočnenie•plánovaných•edukačných•
aktivít;

•• pripraviť•interaktívnu•tabuľu,•mikroskop,•tlačiareň,•fotoaparát;

•• nahrať•zadania•úloh•pre•jednotlivé•skupiny•na•hovoriace•štipce;

•• pripraviť•dostatok•výtvarného•a•prírodného•materiálu;

•• pripraviť•obrázky•zvierat•a•ich•mláďat•na•stimuláciu•(veľkosť•A4);

•• oboznámiť•deti•s•plánom•výchovno-vzdelávacích•činností•dňa•–•„ranný•
odkaz“.

Činnosť detí počas hier a hrových činností
•• Kreslenie•v•programe•RNA•–•obľúbené•zvieratká;

•• vystrihovanie•obrázkov•k•téme•„zvieratá•na•dvore“•z•časopisov;

•• pozorovanie•peria,•škrupín•z•vajíčok,•slamy,•trávy,•zrna•a•pod.•
digitálnym•mikroskopom;

•• ukladanie•fotografií•do•počítača•a•tlačenie•fotografií•potrebných•
v•umeleckom•kútiku;

•• prezeranie•detských•encyklopédií•a•kníh;

•• vyfarbovanie•obrázkov•zvieratiek•na•prívesky.•

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

Sadneme•si•v•triede•na•koberec.•Mimická•bábka•Adamko•pozdraví•deti.•

„Ahoj,•deti.•Dnes•si•rozpovieme,•ako•to•vyzerá•na•jar•na•hospodárskom•
dvore•alebo•na•farme.•Viete,•čo•sa•deje•na•takom•dvore•alebo•na•farme,•
keď•príde•jar?•K•zvieratám,•ktoré•tam•žijú,•pribudnú•na•jar•ich•mláďatá.•
Pomocou•básničky•si•teraz•povieme,•ako•sa•volajú•zvieratká•na•dvore•a•ako•
sa•volajú•ich•mláďatká.“•

Učiteľka•pri•recitovaní•básne•ukazuje•deťom•obrázky•zvierat•a•ich•mláďat.

Na dvore

„Kohút to je veľký pán,

po dvore si chodí,

nespočítam koľko rán,

ma už takto budí.

Kikirikí, dobré ráno,

ako sa ti u nás spalo?

Nasyp mi hneď trochu zrna,

kým sa strhne trma-vrma.

Prasiatko sa rozkrochkalo,

tiež mám jedla veľmi málo!

Kohút, ty nemôžeš spať,

ale ostatným daj podriemať.

Dunčo vrtí chvostom zase,

Je ráno? Bolo na čase.

Oddýchnuť si je mi treba,

strážil som vás od večera.

Obr.: Príklady fotografií z ranného 
pozorovania pod mikroskopom  
(celé vajce, škrupina z vajca,  
tráva, slama)

(Zdroj: MŠ, Iľjušinova, Bratislava)
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slniečko už dávno svieti,

teraz k vode ťapi ťap,

vodičku má každý rád.

Cica Mica s klbkom hrá sa

a na babku pozerá sa.

Po celú noc lapá myši, 

nájde ich aj v tajnej skrýši.

Mliečko dajú kravičky, 

vajcia zase sliepočky. 

Ovečky syr, teplú vlnu,

na jeseň, či zimu tuhú.

Všetci sa tu radi máme, 

o zvieratká sa staráme.

A že staráme sa dobre,

radi sú na našom dvore.“
(Zdroj: autorka príspevku)

Po•prečítaní•básne•s•deťmi•diskutujeme•o•zvieratkách•a•ich•mláďatkách.•
Aké•jedlo•im•chystáme,•ako•sa•o•ne•staráme•a•aký•úžitok•nám•prinášajú.•
Rozprávame•sa•o•mláďatách,•napodobňujeme•zvuky•zvierat.

Rozdelenie detí do skupín
Deti•rozdelíme•do•štyroch•skupín•kamarátskym•
princípom.•Skupinky•detí•označíme•príveskami•
s•obrázkom•zvieratka•(kuriatko,•teliatko,•
húsatko,•šteniatko).•Vysvetlíme•pravidlá•činností•
v•jednotlivých•hrových•kútikoch:•v•digitálnom•
kútiku•budeme•pracovať•s•interaktívnou•
tabuľou,•v•komunikačnom•sa•budeme•rozprávať•
o•zvieratkách•a•vytvoríme•spoločnú•básničku,•
v•matematicko-logickom•kútiku•budeme•pracovať•
s•pracovnými•listami•a•skladať•puzzle•a•v•umeleckom•
kútiku•vytvoríme•veľký•hospodársky•dvor.

Trvanie činností v jednotlivých kútikoch
Činnosť•v•jednotlivých•hrových•kútikoch•
by•mala•trvať•cca•15•–•20•minút.•Pri•činnostiach•
rešpektujeme•pracovné•tempo•a•individuálne•
osobitosti•každého•dieťaťa.•Po•dohodnutom•čase•
sa•na•signál•budíka•deti•presunú•do•ďalšieho•
kútika.•Ak•dieťa•nestihlo•dokončiť•svoju•činnosť•
a•ostatné•deti•skončili•v•danom•hrovom•kútiku,•
ponúkneme•mu•náhradný•čas•na•dokončenie•
–•napr.•počas•popoludňajšej•činnosti.•Môžeme•tiež•
vymeniť•medzi•sebou•skupiny•detí,•ktoré•skončili•
v•rovnakom•čase.

RO
ZD

EL
EN

IE
/Č

AS

D IGITÁLNY KÚTIK
Deti•pracujú•na•interaktívnej•tabuli•s•interaktívnym•materiálom•
z•edukačných•programov•Krok•za•krokom•a•Hurá•do•školy.•Predpokladáme,•
že•deti•už•ovládajú•pravidlá•činnosti•pri•interaktívnej•tabuli•–•striedanie•
po•každej•aktivite,•preto•pracujú•samostatne.•Vypočujú•si•inštrukcie•
a•plnia•zadania•úloh.

Usporiadajú•obrázky•do•správneho•poradia.

Aktivita č. 1:  Čo•sa•deje•s•kuriatkom?•–•poradie•obrázkov••
KÓD 140497
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Klikaním•urobia•obrázok.

Aktivita č. 2:•Kuriatka•na•dvore•–•urob•obrázok•KÓD 140498

Označia•mláďatká,•ktoré•patria•k•zvieratám•na•hornom•obrázku.

Aktivita č. 3:•Sliepka,•kačka,•mačka,•pes•a•ich•mláďatá••
KÓD 140499

Spájajú•zvuky•zvierat•s•počutým•zvukom.•

Aktivita č. 4: Hádanky•–•zvieratá•na•farme•(1)•KÓD 140500

Spájajú•zvuky•zvierat•so•správnym•obrázkom.

Aktivita č. 5:•Hádanky•–•zvieratá•na•farme•(2)•KÓD 140501

Presúvajú•obrázky•zvierat•na•správne•miesto.

Aktivita č. 6:•Priraď•obrázok•–•zvieratá•KÓD 140502

Z•kútika•si•vyberieme•dve•deti,•ktoré•skončili•prácu•na•interaktívnej•
tabuli•medzi•prvými.•Budú•zaznamenávať•činnosť•ostatných••pomocou•
fotoaparátu•a•kamery.•Fotografie•potom•vložíme•do•fotorámčeka,•ktorý•
dáme•poobede•do•šatne.•Deti•môžu•rodičom•prezentovať•svoju•činnosť•
pri•odchode•domov.•Videá•si•pozrieme•neskôr•spoločne•v•počítači.•

MATEMATICKO-LOGICKÝ KÚTIK
Deti•majú•k•dispozícii•prázdny•list•papiera•formátu•A4•a•podľa•zadania•
na•štipci•dokresľujú•a•dolepujú•obrázok.•V•druhej•časti•skladajú•puzzle.•
Spočítajú•zvieratá•na•obrázku•a•ich•počet•si•navzájom•porovnajú.•
Inštrukcie•nahráme•na•hovoriace•štipce.•

Štipec č. 1: „Do•stredu•papiera•nakresli•alebo•nalep•obľúbené•
zvieratko.•Nakresli•k•nemu•dve•mláďatá,•dva•druhy•potravy,•ktorou•sa•živí,•
a•dom,•v•ktorom•bude•bývať.“

Obrázky•rozstriháme•na•niekoľko•častí•a•vytvoríme•puzzle.•

Štipec č. 2:•„Poskladaj•obrázok•(puzzle)•a•spočítaj•všetky•zvieratá•
na•obrázku.•Porovnaj•obrázok•s•kamarátom•a•skontroluj•si•správny•počet.“
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http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_107.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_169.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/school_readiness_050_sk.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/school_readiness_051_sk.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/hrave_slovicka_789542_urt_034.html
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Pracovný list č. 1: Kuriatka•na•dvore•–•urob•obrázok•KÓD 140498

Pracovný list č. 2: Zvieratká•na•dvore•–•urob•obrázok•KÓD 140503

Pracovné•listy•otvoríte•kliknutím•na•symbol•ceruzky•v•aktivite.

KOMUNIKAČNÝ KÚTIK
Úlohy•zadá•učiteľka•verbálne.•Deti•s•učiteľkou•najskôr•diskutujú•
o•zvieratách•a•ich•mláďatách.•Rozprávajú,•čím•sa•živia,•aký•úžitok•máme•
z•konkrétneho•zvieraťa,•ako•sa•volajú•jeho•mláďatá.•Vyberú•si•zviera,•
o•ktoré•by•sa•chceli•starať,•vyfarbia•si•ho•a•pokúsia•sa•vytvoriť•veršík•
k•svojmu•zvieratku.•Pri•spoločnom•hodnotení•predstavia•svoje•zvieratko•
a•učiteľka•prečíta•text•veršíka.•

Z•veršíkov•neskôr•vytvoríme•jednu•spoločnú•báseň.

Pracovný list č. 1: Leto•–•ovca•KÓD 140505

Pracovný list č. 2: Leto•–•prasa•KÓD 140506

Pracovný list č. 3: Leto•–•kohút•KÓD 140507

Pracovný list č. 4: Jeseň•–•mačka•KÓD 140262

Pracovný list č. 5: Jeseň•–•pes•KÓD 140508

Pracovný list č. 6: Jeseň•–•krava•KÓD 140509

Pracovný list č. 7: Jar•–•kačica•KÓD 140510
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Didaktická poznámka
Učiteľka pomáha deťom 

pri zapisovaní slov veršíka 

veľkým tlačeným písmom. 
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http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_107.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_004.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_605.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_601.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_602.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_462.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_467.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_466.html
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/krok_za_krokom_052789_axt_523.html
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UMELECKÝ KÚTIK
V•tomto•kútiku•deti•vytvoria•veľký•hospodársky•dvor•so•zvieratami,•
s•domami•a•so•všetkým,•čo•k•nemu•patrí.•Jednotlivé•skupiny•vytvoria•vždy•
jednu•časť,•ktorú•potom•spojíme•do•veľkého•dvora.

Zadania•pre•skupiny•nahráme•na•hovoriace•štipce,•ktoré•označíme•
číslicami•1,•2,•3,•4.

Na•dvor•dáme•8•druhov•zvierat•s•mláďatami•–•tie,•ktoré•sme•prezentovali•
pri•stimulácii.•Sliepku•s•kohútom•a•s•kuriatkami,•kačku•s•káčatami,•
hus•s•húsatami,•mačku•s•mačiatkom,•prasnicu•s•prasiatkom,•psa•
so•šteniatkom,•kravu•s•teliatkom,•ovcu•s•jahniatkom.•Ďalšie•zvieratá•môžu•
doplniť•deti•popoludní.•

Prvej•skupine•pomôže•učiteľka•s•rozmiestnením•ohrád•a•domov.

Štipec č. 1:•„Farebne•označte•miesta•pre•domčeky,•kŕmidlá•a•ohrady•
pre•zvieratá.•Nakreslite•dom,•v•ktorom•budete•bývať•a•vymaľujte•celú•
plochu•papiera•podľa•vašich•predstáv.“•

Štipec č. 2:•„Vytvorte•zo•škatuliek,•kartónu,•papiera•a•z•obrázkov•
domčeky•pre•zvieratá•na•dvore.•Nájdite•pre•ne•miesto•na•farme."

Štipec č. 3:•„Z••drevených•paličiek•z•nanukov,•špajdlí•a•z•papiera•
vytvorte•plot•okolo•farmy•a•ohrady•pre•jednotlivé•zvieratá.•Pridajte•ich•
na•farmu.“

Štipec č. 4: „Nakreslite,•vystrihnite•z•časopisov•alebo•vymodelujte•
zvieratá•a•ich•mláďatá,•ktoré•žijú•na•farme.•Uložte•ich•na•farmu.“•

Spoločnú•prácu•vystavíme•v•triede,•aby•sme•sa•mohli•ďalej•rozprávať•
a•pridávať•ďalšie•zvieratá.
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Tip
Pobyt vonku
Pri pobyte vonku 

na vychádzke do okolia 

materskej školy môžete 

pozorovať zvieratá v okolí. 

(My sme na vychádzke 

pozorovali labute a divé 

kačky na Chorvátskom 

ramene. Vidieť labuť 

v hniezde sa nepodarí 

každý deň.) 

(Zdroj : MŠ, Iľjušinova, Bratislava)
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Po•skončení•aktivít•si•sadneme•do•kruhu•na•koberec•na•spoločné•
hodnotenie.•Hodnotenie•sa•uskutočňuje•frontálnou•formou,•napríklad•
prezentáciou•vytvorených•produktov.•

Rozprávame•sa•a•kladieme•deťom•otvorené•otázky•ako•napr.:•
„Ako•sa•ti•páčil•dnešný•deň?•Čo•sa•ti•najviac•podarilo?•Ktoré•aktivity•
sa•ti•páčili?•O•akých•zvieratách•sme•dnes•hovorili?•Pre•ktoré•zvieratko•
si•vytvoril/a•dom?•Ktoré•zviera•sa•ti•najviac•páči•a•prečo?•O•aké•zviera•by•
si•sa•chcel/a•starať?•Aké•zvieratá•by•sme•mohli•mať•ešte•na•hospodárskom•
dvore?•Čo•bolo•pre•teba•ťažké?•Bolo•niečo,•čo•bolo•pre•teba•veľmi•ľahké?••
Čo•si•sa•dnes•ešte•dozvedel/a?•Ktoré•aktivity•by•si•si•chcel/a•zopakovať?“
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Tipy na popoludňajšiu činnosť
Deti si vypočujú zvuky zvierat, ktoré žijú na farme, nahrajú typické 
zvuky zvierat podľa inštrukcie a vypočujú si svoje nahrávky. K dispozícii 
je 12 druhov zvierat, pomocou ktorých si precvičia artikuláciu, fonematický 
sluch a hovoridlá.

Aktivita: Animals on the farm KÓD 140511

Počas popoludňajšej činnosti môžeme tiež dopĺňať zvieratá 
do hospodárskeho dvora a vyfarbovať maľovanky zvierat.

Didaktická poznámka
Vopred pripravíme 

mikrofón, aby si deti mohli 

nahrávať zvuky zvierat 

a následne si nahrávku 

svojich zvukov vypočuť.
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http://www.planetavedomosti.iedu.sk/index.php/resources/talking_pictures_678345_yrp_156.html

