Aktivita:

MOJE JAZERO

Autor:
Mgr. Lea Škybrahová, MŠ – Jenisejská 24, Košice
Cesta na kurikulum:
TEMATICKÝ OKRUH
Príroda

VEK DETÍ
5 – 6 rokov

TÉMA
•

Ochranárske postoje k prírode. Cieľ:
Prejaviť vzťah a ochranárske postoje
k prírodnému prostrediu a stvárniť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov.

Minutáž: 1 hodina
Potrebujem: papier formátu A0, tekutý škrob, novinový papier, lepidlo, temperové farby,
štetce, časopisy, nožnice
Provokačná myšlienka: S deťmi sa zahrajte na ryby v čistom jazere, potom na ryby
v špinavom jazere plnom odpadkov. Pohybovú aktivitu podfarbite hudbou – C. Saint-Saens,
Akvárium.
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Krok po kroku:
1. Spoločne si vytvorte vlastné jazero. Na papier nanášajte tekutý škrob. Temperové farby
zapúšťajte priamo do škrobu. Pozorujte vzniknuté odtiene.
2. Vymaľujte celý formát papiera. S deťmi sa rozprávajte o živote v jazere. Napríklad:
V čistej vode žijú ryby, vodné rastliny. Sú spokojné, šantia ako vy pri tanci. Stačí malé
znečistenie a život v jazere sa naruší. Človek má vodné toky a jazerá chrániť.
3. Deti stoja okolo svojho jazera. Spýtajte sa ich: Prečo použili tieto farby. Ako by sa cítili
v takom jazere? Chceli by tam bývať? Kto by mohol v takom jazere bývať?
4. Rozdajte deťom novinový hárok. Pokrčte ho do gule a hoďte do jazera. Okolo kameňa
namaľujte vodné kruhy.
5. Z časopisov vystrihnite a nalepte na polovicu papiera to, čo do jazera nepatrí a na druhú
to, čo v čistom jazere má byť.
6. Pýtajte sa detí, kam a prečo nalepujú obrázky. Ryby, kačky, rastliny žijú v čistom jazere,
odpad z domácnosti jazero znečisťuje a patrí do kontajnera.
7. Jazero umiestnite na prístupnom mieste. Rozprávajte sa s deťmi a dotvárajte ho.
Napríklad poskladajte loďku, alebo lekno z papiera a podobne.
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