Aktivita:

VIEM, KTO SOM?

Autor:
Mgr. Eva Kalmanová, Špeciálna základná škola, Zápotockého 127, 981 01 Hnúšťa
Cesta na kurikulum:
PREDMET
Vecné učenie

ROČNÍK
1. ročník ŠZŠ

TEMATICKÝ CELOK
y

Lesné zvieratá

Minutáž: 30 – 45 minút
Potrebujem: karty s obrázkami zvierat a štipce na bielizeň (podľa počtu obrázkov)
Provokačná myšlienka: Cieľom je zážitkovým vyučovaním upevniť učivo o lesných
zvieratách – stavba tela, spôsob života, životné prostredie. Zároveň viesť žiakov k ochrane
živočíchov, poznať vzájomnú závislosť rastlín a živočíchov v prírode a závislosť človeka od
prírody.
Krok po kroku:
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1. Aktivitu začíname tým, že si zopakujeme základné vlastnosti zvierat (ich typické
vlastnosti), ktoré máme na obrázkoch.
2. Vyberieme dvojicu žiakov, jednému z dvojice pripneme štipcom obrázok tak, aby nevidel,
aké zviera predstavuje. Druhý z dvojice vie, aké zvieratko predstavuje jeho spoluhráč.
3. Ten, kto predstavuje zvieratko, kladie spoluhráčovi rôzne otázky tak, aby zistil, kým je.
(Napríklad: Som hnedej farby? Žijem v lese? Živím sa hmyzom? Mám huňatý chvost?
Mám rada oriešky? Pohybujem sa smerom dozadu? Mám šesť nôh?) Na jeho otázky
možno odpovedať len „áno“ alebo „nie“. Priame otázky na druh zvieraťa (napr. Som
veverička?) môžu byť postavené len vtedy, keď pýtajúci nadobudne presvedčenie, že už
vie, kto je.
4. Spoluhráči si po uhádnutí zvieraťa vymenia úlohy a hra pokračuje ďalej. Tam, kde je viac
žiakov v triede, môžu hrať viaceré dvojice naraz.
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