Aktivita:

VODNÁ VÍLA A ŠPINĎÚRA

Cesta na kurikulum:
TEMATICKÝ OKRUH

Príroda

STUPEŇ

MŠ

OBSAHOVÉ ŠTANDARDY

• Krásy prírody
• Hodnotenie prírodného prostredia
• Ochranárske postoje k prírode

Minutáž: 2 vyučovacie hodiny
Potrebujem: výkresy, vodové farby, štetce, mištičky na vodu, text uvedený v prílohe
Provokačná myšlienka: Deťom prečítajte rozprávku Špinďúra v kráľovstve čistoty (príloha
1). Zdôraznite časť o vodnej víle.
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Krok po kroku:
1. Po prečítaní rozprávky deťom rozdajte výkresy, vodové farby, mištičky s vodou a štetce.
2. Povedzte deťom, že ich úlohou bude vytvoriť na výkrese Vodnú vílu (využívajú prevažne
modré farby) a taktiež Špinďúru (využívajú tmavé farby).
3. Deti si štetcom natrú vodou výkres a následne naň nanášajú odporúčané farby (farby
môžu jemne rozfukovať). Zároveň upozornite deti, aby si všímali, ako voda v mištičkách
mení farbu (rozprávajte sa o znečisťovaní vody).
4. S deťmi sa rozprávajte, ako taká Vodná víla a Špinďúra môžu asi vyzerať a prečo je pre
život dôležitá čistá voda.

Príloha 1

Na oblohe bez mráčika,
slniečko sa tíško šmýka.
Ráno Maťka zavolalo:
„Do lesa je cesty málo!“

Všetkým kričí vodná víla:
„Špinďúra je tu – čo chvíľa!!!“
Odchádzajú z vody raky,
nepočuť už: „Kvaky – kvaky!“

Maťkovi sa v lese páči,
stromy, kvety - koľko krásy!
Ulož sa v tráve kdesi,
trošku v tieni oddýchne si.

V potôčiku špina stojí,
vodná víla sa jej bojí.
Nič nezmôže proti špine,
ktorá dole vodou plynie.

V tento pekný letný dníček,
Maťkovi sa prisnil sníček.
Ako áno – ako nie,
stal sa kráľom v čistote.

Zatiahlo sa nebo modré,
nechystá sa už nič dobré.
Aj slniečko mizne z neba,
vetríku je pomôcť treba.

Štebocú tu milé vtáčky,
na oblohe žiadne mráčky,
lúky v plnom rozkvete.
Čo je špina? Neviete!

Špinďúra má veľkú silu,
premohla aj Vzdušnú vílu.
Špinavé sú obláčiky,
nepomôžu žiadne triky.

V tomto kraji neďaleko,
ríša Špiny – žiadných kvetov!
Špinďúra tu všetkým vládne,
ďalšiu ríšu si ukradne.

Víly s Maťkom, zvieratkami,
neporadia si tu sami.
Deti preto poprosili,
spoločne les vyčistili.

Napísala v tomto mene
Matejovi čistotnému:
„Nemá zmysel sa Ti brániť,
všetci ma, ver, budú sláviť!“

Už je čisto – žiadne smeti.
Víly chvália všetky deti.
Špinďúra už nemá moc,
„Vďaka deti, za pomoc!“

V lese bude veľa špiny,
čo Špinďúra zapríčiní.
Bezmocná je lesná víla,
úteku sa nebránila.

Maťko sa už zo sna budí,
vôkol neho žiadnych ľudí.
Pozerá sa vôkol seba,
Špinďúry sa báť netreba.

Zvieratká s ňou utekajú,
už sa viacej nezahrajú.
Kvietky špinou uvädajú,
krásu svetlu už nedajú.

Rozlúčil sa už aj snom,
je rád, že neostal v ňom.
Na oblohe bez mráčika
slniečko sa ďalej šmýka ...
Autor: Dušan Daniš
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Špinďúra v kráľovstve čistoty

