Aktivita:

NAKUPOVANIE

Autor:
Adriana Strelcová, MŠ E.P Voljanského 491/3, Zvolen
Cesta na kurikulum:
TEMATICKÝ OKRUH

VEK DETÍ

Ja som

3 – 6 rokov

Kultúra

3 – 6 rokov

TÉMA

• Pravidlá, rešpektovanie a
spolupráca

• Kreslenie na tému

Minutáž: 30 minút
Potrebujem: 1 plastový pohár pre dvojicu, 50 ks špajdlí dlhých 5 cm zafarbených rôznymi
farbami (potrava), 1 farebný krúžok pre dvojicu (hniezdo), deky, asfaltová plocha, farebné
kriedy, papier, farbičky
Provokačná myšlienka: Nakupovanie je náročná činnosť. Vyžaduje rozum, trpezlivosť
i zdržanlivosť.
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Krok po kroku:
1. Zahrajte sa v prírode s deťmi hru „Na vtáčiky“ (príloha 1. ). Cieľom hry je vysvetliť deťom,
ako ťažko musia vtáčiky zháňať potravu od rána do večera. „Nakúpia“ si vždy len toľko,
koľko potrebujú!
2. Ľahnite si s deťmi na deku a pozorujte let vtákov, počúvajte ich spev.
3. Rozhovorom s deťmi nadviažte na cieľ hry a vhodnými otázkami veďte deti k zamysleniu
a hodnoteniu ich „spotrebiteľského“ správania:
Napr. :
¾ Odkiaľ si „zháňa“ potravu človek?
¾ Chodíte aj vy nakupovať? S kým najčastejšie?
¾ Kde najradšej nakupujete? Prečo?
¾ Čo najradšej nakupujete? Prečo?
¾ Kupujete len to, čo potrebujete?
¾ Kúpili ste si niečo, čo ste vôbec nepotrebovali, lebo vás ovplyvnila reklama?
¾ Túžite teraz po niečom, ale rodičia vám to nechcú kúpiť? Prečo?
¾ Dokázali by ste sa niečoho vzdať, darovať?
4. Rozdajte deťom výtvarný materiál a deti budú kresliť na tému: „To nepotrebujem,
darujem!“
5. Z výtvarných prác urobte výstavku v MŠ pre verejnosť.

Príloha 1
Hra : „NA VTÁČIKY”
Pomôcky: 1 plastový pohár pre dvojicu, 50 ks špajdlí dlhých 5 cm zafarbených rôznymi
farbami (potrava), 1 farebný krúžok pre dvojicu (hniezdo).
Deti rozdelíme na dvojice – párik vtáčikov. Samičky sedia v hniezde na vajíčkach.
Samčekovia zháňajú potravu – rozsypanú v priestore rovnako ďaleko od všetkých hniezd.
Keď samček nájde potravu (môže zobrať iba 1 kus) odletí s ňou ku svojej samičke a vhodí ju
do pohárika. Vyhráva dvojica, ktorá má najviac potravy. Potom si deti vymenia úlohy.
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