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Radové číslovky

Minutáž: 1 vyučovacia hodina
Potrebujem: pracovný list, vrecia na separovaný zber, plastový, kovový, papierový
a sklenený odpad
Provokačná myšlienka: Autá rozličných farieb v doprave vám pomôžu spoznať 4 farby
separovaného zberu.
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Krok po kroku:
1. Nakreslite bodkami na tabuľu 12 predlôh áut (príloha 1). Úlohou detí je pospájať bodky,
pomocou ktorých vytvoria auto. Používajte farebné fixky, alebo kriedy 4 farieb – červená,
modrá, zelená, žltá. Spočítajte, koľko áut je červenej, modrej, zelenej, či žltej farby.
Výsledok zapíšte číslom.
2. Názorne ukážte žiakom pripravené vrecia separovaného zberu a vysvetlite im aký odpad
patrí do jednotlivých vriec. Triedenie odpadu: modré vrece – papier, červené vrece –
kovy, žlté vrece – plasty, zelené vrece – sklo. Dovoľte žiakom, aby si vyskúšali triediť
odpad. Pripravte si z každého druhu separovaného odpadu aspoň 2 predmety /použité
plechovky, noviny, sklenený pohár z kompótu, plastová fľaša z minerálnej vody a pod..../
3. Rozdajte žiakom pracovný list (príloha 1). Spočítajte autá v prvom rade a vyfarbite ich
striedavo 4 farbami /predstavujúcimi separovaný zber/. Potom vyfarbite vrecia tak, aby
ste z každej farby separovaného zberu mali aspoň jednu farbu. Zadajte žiakom úlohu,
v ktorej musia priradiť správnu farbu auta k správnej farbe vreca. Zopakujte si, aký odpad
dávame do jednotlivých farebných vriec.

Triedime odpad
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Príloha 1

