Aktivita:

TEPLO Z LESA

Autor:
Eva Sýkorová, Materská škola, Seč 98
Cesta na kurikulum:
TEMATICKÝ OKRUH
Príroda

VEK DETÍ
3 – 4 roky

TÉMA
• Význam
prostredia
• Ochranárske
k prírode

prírodného
postoje

Minutáž: 2 dni
Potrebujem: nahrávky zvukov prírody, obrázky – stromy, lesní robotníci, lesné stroje, iné
druhy paliva, prírodný materiál nazbieraný deťmi
Provokačná myšlienka: Človek je súčasťou prírody, čerpá z jej sily a využíva jej energiu.
Časť prírody si prenášame do svojich domovov – pre skrášlenie životného prostredia, ale aj
ako zdroj tepla. Vážme si silu stromov a ich význam pre človeka.
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Krok po kroku:
1. Deťom pustite nahrávky zvukov prírody. Metódou rozhovoru navoďte tému o lese (aké
zvuky sme počuli, kde ich môžeme počuť, kto žije v lese, čo rastie v lese...). Nadviažte
na zážitkové učenie a poznatky detí z turistickej vychádzky do lesa (deň pred aktivitou).
2. Zahrajte sa na „LES“ (deti napodobňujú stromy vlastným telom – rast, vetvičky, korene,
kolísanie vplyvom vetra, obyvateľov lesa).
3. Vráťte sa symbolicky z lesa do MŠ k výstavke (kútik živej prírody), v ktorej sú
rozmiestnené prírodniny z turistickej vychádzky. Opýtajte sa detí, čo sme si priniesli
z lesa, čo nám dávajú stromy, čo je vyrobené z dreva. Vysvetlite deťom, že z lesa si
môžeme priniesť aj teplo, drevo potrebujeme na kúrenie. Opýtajte sa kto doma kúri v peci
drevom a ako sa môže strom dostať z lesa k nám. Predložte deťom obrázkový materiál
(práca drevorubačov, pilčíkov, lesné stroje...).
4. Oboznámte deti s inými druhmi paliva (možnosťami kúrenia – elektrina, plyn). Použite
obrázky pecí.
5. Rozdeľte deti do skupín:
1. skupina vytvára z nazbieraných prírodnín obrazce podľa vlastnej fantázie,
2. skupina s pomocou učiteľky tvorí pojmovú mapu: „Cesta stromu“ (strom – pílenie –
doprava – MŠ, dom – pece – teplo – odpad).
6. Spoločne si prezrite a zhodnoťte práce skupín. Vytvorte výstavu.
7. Na záver sa deti chytia za ruky, predstavujú stromy z lesa. Ďakujú stromom za všetko, čo
nám dávajú a sľúbia im, že sa budú o ne starať. Spoločne si zaspievajte pieseň
o stromoch z lesa.
8. Každé dieťa si počas pobytu vonku spoločne s učiteľkou zasadí svoj stromček. Bude
sledovať jeho rast a starať sa oň.

Príloha 1

Ukážky riekaniek s tematikou lesa

Tam ďaleko v tmavom lese
majú vtáci reč.
Na koho to slovo padne,
ten musí ísť preč.
Tetka sova, tetka sova,
čo si taká okatá ...
Aby som vás hneď zbadala,
vy nezbedné líščatá.
Nesiem jahôd plné hrnky,
vyplašili sme dve srnky
a jedného jeleňa,
triasli sa mu kolená.
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Dokolečka, dokolesa ,
chytil sa dub topoľa.
Chytili sa stromy z lesa
dokolečka, dokola.

