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Cesta na kurikulum:
PREDMET
Ja som
Príroda

VEK DETÍ
3-4 ročné deti
3-4 ročné deti

TEMATICKÝ CELOK
 Zelenina
 Zelenina

Minutáž: 45 min
Potrebujem: rôzne druhy potravín, ovocie, zelenina, stavebnica Seva,
časopisy, nožnice, lepidlo, papierové tanieriky
Provokačná myšlienka: Pomôžeme tete kuchárke navariť dobrú
polievočku? Vyberieme potraviny, zeleninu čo sa má dať do polievky?
Krok po kroku
Zahráte sa hru „Ide Čierna kuchárka“
S deťmi vytvoríte kruh a kuchárka s vareškou chodí okolo kruhu a spievate
pesničku. V závere pesničky ideš z kola ven, ven, ven, deti opúšťajú kruh a
delia sa na tri skupiny
1. skupina : budete konštruovať košík, misku, tanier zo stavebnice Seva
2. skupina : budete triediť podľa druhu potraviny, ovocie, zeleninu.
Pomenujete všetky potraviny, ovocia a zeleniny. Určíte, ktoré z týchto
surovín sú pre náš organizmus najzdravšie a prečo.
3. skupina : budete pracovať pri stole. Deťom rozdáte rôzne časopisy,
nožnice a lepidlo. Úlohou bude povystrihovať potraviny, zeleninu, ktorá
patrí do polievky. Po vystrihnutí pomenujete potraviny a spoločne ich
nalepíte na papierový tanierik
Na záver vyzvete deti, aby si posadali do komunikatívneho kruhu a
jednotlivé aktivity a činnosti si vyhodnotíte. Poviete si ako sa im
spolupracovalo, ako sa vedeli medzi sebou dohodnúť a či sa im výsledok
ich práce páči.
Za odmenu sa zahráte hudobno -pohybovú hru „Varím polievočku“. Hrou
„Na slepú babu“ budete degustovať ovocie a zeleninu. Kto uhádne zoberie
si z košíka „Smailíka“ v podobe ovocia a zeleniny. Košík so zeleninou
zanesiete tete kuchárke. Recept z polievočky napíšete pre mamičky do
školských novín „Permoníček“

Prílohy
PRÍLOHA č.1 Pesnička - Ide Čierna kuchárka
Ide Čierna kuchárka né né né
trikrát musí obejiti po štvrtýkrát
hrnce mýti po piate ísť ven ven ven.
PRÍLOHA č.2 HPH – Varím polievočku
Varím polievočku pre ocka i pre mamičku,
varím polievočku, aj ja si z nej dám.
Mrkva, hrášok , zeleninka ,po nej sa nám
dobre spinká.
Mňam, mňam polievočka chutná je a fajn.
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