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Aflatoun je postavička, ktorá deti sprevádza celým programom. Je to plamienok,
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PAMÄTAJTE, ŽE DETI SA NAJLEPŠIE UČIA, KEĎ:

KÝM ZAČNETE PRACOVAŤ:
•

Skôr, ako začnete pracovať s deťmi, prečítajte si pozorne celý modul a jednotlivé
aktivity.

•

Spomeňte si na výukové metódy programu – umožnite deťom vyjadriť sa, konať
samostatne a riešiť praktické problémy spoločne.

•

Pamätajte, že prostredie, v ktorom deti pracujú, je ich druhým učiteľom. Vopred si
starostlivo vyberte miestnosť a materiály pre každú aktivitu.

•
•

Buďte pre deti vzorom. Dávajte si pozor na to, čo poviete a ako sa správate.

Seďte  s deťmi v kruhu čo najčastejšie, zvlášť pri rozprávaní príbehu alebo pri
diskusii.

•
•

Zapájajte deti do diskusie pomocou otázok „Ako?“ a „Prečo?“

Neposudzujte a nekritizujte deti, keď vravia svoj názor alebo ak nesúhlasíte s ich
názorom.

•
•

Nechajte deti pracovať ich vlastným tempom.

Používajte jednoduchý jazyk. Dávajte príklady, používajte obrázky a reálne predmety
k vysvetleniu pojmov a myšlienok.

•
•
•
•

Uistite sa, že sa všetky deti cítia dobre a bezpečne pri všetkých aktivitách.

Ak je skupina veľká, rozdeľte ju na dve menšie a aktivity môžu robiť súbežne.
Pripomeňte deťom, aby si svoje výrobky ukladali do Aflatounovej krabice.  

Buďte kreatívni a vynaliezaví vo vzťahu k požívanému materiálu. Recyklujte a pokiaľ
je možné, materiál opätovne používajte.

•
•

Spolupracujte s vašimi kolegami.

Rozprávajte, smejte sa, hrajte sa a robte aktivity spolu s deťmi. Buďte súčasťou
skupiny, ale pamätajte na vašu rolu dospelého. Užite si to.

•
•
•
•
•

sú aktívne zapojené do procesu,

majú radosť z pohybu a objavovania,
prichádzajú na veci samy,

sú odmenené za svoju prácu a snahu,

sa k nim správame ako k ľuďom, ktorí dokážu premýšľať a svoje myšlienky
reflektovať.
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V prvej časti kapitoly sa deťom predstaví postava Aflatouna.
V druhej časti kapitoly sa kladie dôraz na sebavnímanie, pochopenie svojho tela a toho,
ako funguje. Deti sú povzbudzované k väčšiemu sebapoznaniu a sebadôvere, zoznamujú
sa s rôznymi druhmi emócií, ako sa interpretujú a vyjadrujú. Pracujú tvorivo sami, v
dvojiciach aj v skupine.
Vzhľadom k tomu, že program Aflatot je určený pre vekovú kategóriu od troch do šiestich
rokov, kladie sa dôraz na:
•
•
•

koncept JA
vlastné telo a jeho fungovanie
emócie a ich prežívanie

Modul 1:
Zoznámenie s Aflatounom
Aktivita 1: Aflatounova cesta
Aktivita 2: Pieseň o Aflatounovi
Aktivita 3: Vtáčik Sinta
Aktivita 4: Aflatounova cestovná krabica
Modul 2:
Som v mnohých smeroch jedinečný
Aktivita 5: Poznám svoje meno
Aktivita 6: Som živá bytosť
Aktivita 7: Ovládam svoje telo
Aktivita 8a: Zrak a sluch
Aktivita 8b: Zrak a sluch
Aktivita 9: Čuch a chuť
Aktivita 10: Pocity

Čiastkové vzdelávacie ciele:
•
•
•
•

uvedomenie si vlastného tela
rozvoj a používanie všetkých zmyslov
osvojenie si poznatkov o tele a jeho zdraví, o pohybových činnostiach, ich
dôležitosti a kvalite
osvojenie si poznatkov a zručností dôležitých k podpore zdravia, bezpečia, osobnej
pohody a pohody prostredia, v ktorom žijú

Očakávané výstupy:
•
•
•

Vnímam a rozlišujem svet pomocou zmyslov.
Dokážem pomenovať časti tela, poznám ich funkcie, mám vedomosť o tele a jeho
vývoji, ovládam základné pojmy v spojení so zdravím, s pohybom, športom.
Učím sa koordinovať ruku a oko, zvládať jemnú motoriku (zaobchádzať s predmetmi
dennej potreby, s drobnými pomôckami, nástrojmi, náčiním a materiálmi,
zaobchádzať s jednoduchými hudobnými nástrojmi, s grafickým a výtvarným
materiálom, napr. s ceruzkami, farbami, nožnicami, papierom, modelovacou
hmotou a pod.).

PREVIAZANOSŤ so ŠVP pre PPV:
Táto kapitola sa prelína so vzdelávacími oblasťami Zdravie a pohyb a Človek a svet práce.
ŠVP PPV: Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné
informácie súvisiace so zdravím. Pre oblasť Človek a svet práce je to utváranie a rozvíjanie
základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní
nástrojov potrebných v bežnom živote.

Aktivita 1
Zámer aktivity

Pri tejto činnosti sa deti
zoznámia s postavou
Aflatouna.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:
Príbeh o Aflatounovi 1.variant
Príbeh o Aflatounovi –
2.variant

Aflatounov obrázok a
Aflatounove plamienky

Pomôcky:
prúžky papiera na
čelenky (pre každé
dieťa)

látka znázorňujúca nebo
(pod ktorú sa zmestí
Aflatoun)
glóbus
výtvarné potreby

KAPITOLA
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AFLATOUNOVA CESTA
ZAČÍNAMe
1. Nech si deti predstavia, že je večer a stmieva sa. Opýtajte sa ich, čo robia
večer.
2. Nech ukazujú a hovoria, čo robia prv, než zaspia (čistia si zuby, zaželajú
rodičom dobrú noc...)
3. Potom všetko vymenujú a ukážu, pričom udalosti zoradia v časovom slede.
4. Aby to bolo viac zábavné, mete tempo predvádzania (napr. čistenie zubov
pomaly, rýchlo).
5. Deti požiadajte, aby predstierali, že sledujú oblohu z okna svojej izby.
6. Povedzte im, že v noci sa na oblohe prihodí milión krásnych vecí. Vyzvite ich,
aby popisovali, čo vidia z okna svojej izby.

UČÍME SA
1. Ukryte Aflatouna pod látku znázorňujúcu nebo.
2. Nechajte deti, aby sa pozreli, čo je pod látkou. Opýtajte sa ich, kto by to
mohol byť.
3. Zoznámte deti s Aflatounom a vysvetlite im, že je veľmi zvláštny priateľ, ktorý
pricestoval, aby sa s nimi hral a naučil ich veľa úžasných vecí.
4. Nechajte deti, aby Aflatouna pohladkali, pozdravili sa s ním.
5. Dávajte tieto otázky:
• Hádajte, kto to je?
• Čo si myslíte, prečo je tu?
• Chcete sa o ňom dozvedieť viac?
6. Povedzte deťom, že postupne sa v priebehu roka o svojom novom priateľovi
dozvedia viac.
7. Na látku, ktorá predstavuje nebo, položte glóbus.
8. Prečítajte si nahlas príbeh o Aflatounovi (Príloha Príbeh o Aflatounovi –
1.variant).
9. Počas čítania si ukazujte, ako vyzerá Zem z vesmíru (pevniny, moria). Po
prečítaní príbehu sa detí opýtajte:
• Chceli by ste vedieť všetky hry, príbehy a piesne, ktoré sa Aflatoun naučil
v priebehu dlhej cesty okolo sveta?
• Chcete sa s Aflatounom kamarátiť?

10. Dajte každému dieťaťu vopred vystrihnutý plamienok (Príloha Aflatounove
plamienky) a nechajte deti domaľovať ho.
11. Plamienok prilepia deti na prúžok papiera, ktorý zlepia (spoja) do tvaru
čelenky, ktoré budú deti využívať pri ďalších aktivitách.
12. Dajte každému dieťaťu vopred pripravený výstrižok Plamienka Aflatouna.
Požiadajte ich, aby na plamienok nakreslili Aflatounovu tvár a vyfarbili ju.
Staršie deti môžu nakresliť Aflatouna na kus papiera a vystrihnúť ho.
13. Požiadajte ich, aby svoj výstrižok Aflatouna priložili na pás papiera, zlepili
ho a urobili si tak čelenku Aflatouna

REFLEXIA
Pomôžte deťom pochopiť postavu Aflatouna tým, že im ešte raz prečítate
príbeh. Čítajte druhú verziu (Príloha Príbeh o Aflatounovi – 2.variant) s
pohybovými aktivitami.

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI:
Nechajte deti premýšľať:
Čo by si robil, keby si bol Aflatounom?
Čo a kde by si chcel preskúmať?
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Aktivita 1

AFLATOUNOVA CESTA

Zámer aktivity

Deti sa sústredia sa na
text, skúšajú dokončiť
príbeh, k riešeniu úloh
využijú svoje skúsenosti.

“Príbeh o Aflatounovi” (1.variant)

Učiteľ upozorní deti, aby sústredene počúvali príbeh.
Ahoj, volám sa Aflatoun.
Prišiel som z veľkej diaľky, aby som sa s vami zoznámil a mohol sa s
vami hrať. Ešte pred chvíľou som bol jednou z tých tisíc malých hviezd,
čo vidíte v noci na oblohe.
Učiteľ dáva otázky:
• Zapamätal si niekto to zvláštne meno?
• Kto to asi bol?
• Čo nám zatiaľ o sebe prezradil?
• Prečo k nám prišiel?
Odpovede si spoločne overujú v texte.
Vy my neveríte?
Tak tu je môj príbeh o tom, ako som sa vydal na cestu k vám.
Keď som bol na oblohe, trávil som tam veľa času hraním sa s mojimi
kamarátmi.
„Poďme sa hrať na skrývačku tam za tým malým mrakom!“ vykríkol
niekto. A my sme bežali a zmizli za mrakmi.
„Poďme si hádzať ten malý mesiac,“ navrhol niekto. Tak sme si ho
požičali a hádzali sme si ho.
„Čo tak prejsť sa na kométe?“ napadlo niekomu. A tak sme šli. Och, to
bola jazda!
Pretože v tejto časti textu je mnoho informácií, prečíta učiteľ odstavec
pomaly a dvakrát.
Po prečítaní textu sa učiteľ pýta:
• Kto boli Aflatounovi kamaráti a kde sa spolu hrali?
• Na čo sa hrali?
• Čo si požičali?
• Boli sa tiež prejsť, ale bicykel ani kolobežku nemali.
• Či áno?
Učiteľ číta ďalej.

KAPITOLA
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Keď sme sa už nabehali a pohrali, dospelé hviezdy nám rozprávali
rôzne príbehy o oblohe, o hviezdach, o mesiaci, o Slnku.
Všetky príbehy boli krásne, ale zo všetkého najviac som mal rád
príbehy o Zemi.
„Vidíš tie veľké modré škvrny?“ pýtal sa môj otec a ukazoval na Zem.
„Jasné,“ odpovedal som nadšene. „Čo sú zač?“
Otázky učiteľa:
• Kto a o čom Aflatounovi a jeho kamarátom rozprával?
• Ktorý príbeh mal Aflatoun najradšej?
• Čo ukazoval otec Aflatounovi?
Odpovede si spoločne overujú v texte. Učiteľ číta ďalej.
„To sú moria a oceány. Počul som, že je to veľká mäkká prikrývka a
vyzerá ako nebo,“ odpovedal otec. „Je to, aby Zemi nebola zima, keď
je chladno.“
„Ale kdeže!“ ozvala sa iná hviezda. „More je veľký modrý mrak, čo
uviazol na povrchu Zeme.“
Bolo to už veľmi dlho, čo niekto z neba navštívil Zem, a tak všetky tieto
príbehy boli popletené a nikto nevedel, čo z toho je vlastne pravda.
Túto časť príbehu je nutné vzhľadom na množstvo informácií prečítať
dvakrát.
Otázky učiteľa:
• Čo si o veľkých modrých škvrnách myslel otec?
• Čo si myslela hviezda?
• Čo si o veľkých modrých škvrnách myslíte deti vy?
• Čo to asi je?
• Spoločná diskusia.
Učiteľ číta ďalej.
Miloval som príbehy o Zemi a o ľuďoch na nej a vždy som chcel o nich
zistiť viac. A tak som sa jedného dňa rozhodol, že sa vydám všetky tie
úžasné veci, o ktorých mi dospelé hviezdy vraveli, spoznať na vlastné
oči.
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s Aflatounom
We are special
with our talents and
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Aktivita 1

AFLATOUNOVA CESTA

“Príbeh o Aflatounovi” (1.variant)

Otázka učiteľa:
• Prečo sa Aflatoun takto rozhodol a čo ho k tomu viedlo?
• Odpovede si spoločne overujú v texte.
Učiteľ číta ďalej.
„Mami,“ povedal som. „Chcem navštíviť Zem a spoznať ľudí, ktorí tam
žijú.“
Mama sa na mňa usmiala a odpovedala: „Dobre, môj malý Aflatounko.
Tvoj pradedko tam kedysi bol a my sme sa potom z jeho rozprávania
dozvedeli veľa užitočných vecí. Určite sa toho na ceste veľa naučíš a
spoznáš niečo nové.
Otázky učiteľa:
• Za kým išiel Aflatoun so svojou prosbou?
• Ako reagovala mama?
• O kom mu rozprávala?
Učiteľ číta ďalej.

Bol som v Číne, v Rusku, v južnej Afrike, v Amerike...
No a teraz som tu. Verím, že spolu zažijeme veľa veselých príbehov a
veľa sa jeden od druhého naučíme. Chcete sa so mnou kamarátiť?
Otázky učiteľa:
• Kde Aflatoun pristál?
• Ktoré krajiny precestoval?
• Koho stretol v Indii?
• Prečo sa chce s nami kamarátiť?
• Ten, kto by sa rád kamarátil s Aflatounom, zdvihne ruku a povie
aj prečo.

Dala mi bozk na čelo. „Dám ti zvláštnu moc, aby si mohol zostať v
kontakte s rodinou a s kamarátmi. Vždy, keď zavrieš oči, uvidíš malé
hviezdičky. Tam nás vždy nájdeš. Stačí zažmurkať a my sa objavíme.“
Odprevadila ma na okraj oblohy a rozlúčili sme sa. Potom som sa už
len zhlboka nadýchol, zavrel oči, skočil a rozletel som sa po oblohe.
Túto časť príbehu je nutné vzhľadom na množstvo informácií prečítať
dvakrát. Následné otázky:
• Čo mama urobila a čo dala Aflatounovi na cestu?
• Prečo mu to vôbec dávala a na čo to Aflatoun potreboval?
• Ako sa dostal Aflatoun na planétu Zem?
• Odpovede spoločne overujú v texte.
Učiteľ číta ďalej.
Pristál som v Indii a tam som stretol svojich prvých kamarátov. Od
tej doby som precestoval rôzne miesta po celom svete a všade som
spoznal nových ľudí a naučil sa niečo nové.

KAPITOLA

1
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TY, JA A AFLATOUN: Rozvoj kladného postoja k životu a osobnosti
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Zoznámenie s Aflatounom

AFLATOUNOVA CESTA

“Príbeh o Aflatounovi” (2. variant)

Pohybové aktivity
Ahoj! Volám sa Aflatoun!
Prišiel som z veľkej diaľky, aby som sa s vami spoznal a mohol sa vami
hrať. Ešte pred chvíľou som bol jednou z tých tisíc malých hviezd, čo
vidíte na oblohe.
Vy mi neveríte?
Tak tu je môj príbeh o tom, ako som sa vydal na cestu k vám.
Deti predvádzajú vesmír – hviezdy, planéty, kométy a pohybujú sa po
triede.
Keď som bol na oblohe, trávil som veľa času s kamarátmi pri hrách.
„Poďme sa hrať na skrývačku tam za tým mrakom!“ vykríkol niekto.
A my sme utekali, zmizli sme za mrakom.
Učiteľ vyzve deti, aby sa v triede ukryli.
„Poďme si hádzať ten malý mesiačik,“ navrhol ktosi iný. Tak sme si ho
vzali a hrali sa s ním.
Deti predvádzajú hádzanie mesiacom.
„Čo tak previesť sa na kométe?“ napadlo niekomu. A tak sme šli. To
bola jazda!
Deti predvádzajú jazdu na kométe.
Keď sme sa dostatočne nabehali a zahrali, tak nám dospelé hviezdy
rozprávali príbehy o oblohe, o hviezdach, o mesiaci a slnku. Všetky
príbehy boli krásne, ale zo všetkého najradšej som mal príbeh o Zemi.
„Vidíš tie veľké modré škvrny?" pýtal sa môj otec a ukazoval na Zem.
„Jasné,“ odpovedal som nadšene. „Čo sú zač?“
„To sú moria a oceány."

Deti predvádzajú morské vlny.
„Počul som, že je to veľká mäkká prikrývka a vyzerá ako nebo,“
odpovedal otec. „Sú na to, aby Zemi nebola zima, keď je chladno.“
Deti predvádzajú, ako je Zemi zima.
„Ale kdeže!“ ozvala sa iná hviezda. „More je veľký modrý mrak, čo
uviazol na povrchu Zeme.“
Bolo to už veľmi dlho, čo niekto z neba navštívil Zem, a tak všetky tieto
príbehy boli popletené a nikto nevedel, čo z toho je vlastne pravda.
Deti predvádzajú malý mráčik, ktorý sa zväčšuje, až praskne. Začne z
neho pršať, až sa vyprší do malého mráčika.
Miloval som príbehy o Zemi a o ľuďoch na nej a vždy som chcel o nich
zistiť viac. A tak som sa jedného dňa rozhodol, že sa vydám všetky tie
úžasné veci, o ktorých mi dospelé hviezdy vraveli, spoznať na vlastné
oči.
„Mami,“ povedal som. „Chcem navštíviť Zem a spoznať ľudí, ktorí tam
žijú.“
Mama sa na mňa usmiala a odpovedala: „Dobre, môj malý Aflatounko.
Tvoj pradedko tam kedysi bol a my sme sa potom z jeho rozprávania
dozvedeli veľa užitočných vecí. Určite sa toho na ceste veľa naučíš a
spoznáš niečo nové.
Učiteľ s deťmi vymýšľa, ako by mohol Aflatoun pricestovať. Deti
predvádzajú jednotlivé možnosti.
Dala mi bozk na čelo. „Dám ti zvláštnu moc, aby si mohol zostať v
kontakte s rodinou a s kamarátmi. Vždy, keď zavrieš oči, uvidíš malé
hviezdičky. Tam nás vždy nájdeš. Stačí zažmurkať a my sa objavíme.“
Deti zatvoria oči a snažia sa predstaviť si hviezdičky. Potom žmurkajú
očami.

Aktivita 1

AFLATOUNOVA CESTA

“Príbeh o Aflatounovi” (2. variant)

Odprevadila ma na okraj oblohy a rozlúčili sme sa. Potom som sa už
len zhlboka nadýchol, zavrel oči, skočil a rozletel som sa po oblohe.
Deti predvedú aktivitu.
Pristál som v Indii a tam som stretol svojich prvých kamarátov. Od
tej doby som precestoval rôzne miesta po celom svete a všade som
spoznal nových ľudí a naučil sa niečo nové.
Bol som v Číne, v Rusku, v južnej Afrike, v Amerike...
No a teraz som tu. Verím, že spolu zažijeme veľa veselých príbehov a
veľa sa jeden od druhého naučíme. Chcete sa so mnou kamarátiť?
Deti predvedú, ako by sa zvítali s novými kamarátmi.
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TY, JA A AFLATOUN: Rozvoj kladného postoja k životu a osobnosti
Modul 1

Zoznámenie s Aflatounom

AFLATOUNOVA CESTA

Aflatounove plamienky
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Aktivita 2

PIeSeŇ O AFLATOUNOVI

Zámer aktivity

Pri tejto činnosti sa
deti bližšie zoznámia s
postavou Aflatouna a
naučia sa jeho pieseň.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:
Notový zápis a text
piesne Aflatoun

Pomôcky:
obrázok Aflatouna alebo
plyšový Aflatoun
špajle (podľa počtu detí)
kartón A4 štvrtina
výtvarné potreby

ZAČÍNAMe

REFLEXIA

1. Každé dieťa dostane papierovú štvrtinu z A4 a ceruzku. Obkreslí svoju ruku
na papier (mladšie deti si najprv otlačia svoju ruku žltou farbou na papier).
2. Ukážte deťom Aflatouna a pýtajte sa ich:
• Akej farby je Aflatoun?
Pozrite sa na jeho vtipné a špicaté vlasy.
• Čo vám pripomína?
• Vyzerá to ako strom? Plameň?
• Vyzerá to ako ruka, ktorú ste práve obkreslili?
Skúsime váš odtlačok ruky vylepšiť tak, aby sa viac podobal na Aflatouna.
• Ako to urobíme?
• Čo mu chýba?
• Nakreslíme mu ústa? Oči? Ruky?
Nakoniec nechajte deti, nech mu domaľujú veľký úsmev.
3. Staršie deti poproste, aby si plamienok vyfarbili.
4. Staršie deti si obrázok sami vystrihnú, prilepia špajľu a majú bábku. Mladšie
deti budú potrebovať pomoc.
5. Vysvetlite deťom, že na konci aktivity si všetky bábky vezmete, pretože sa
budú používať aj pri iných činnostiach.

1. Deti sedia v kruhu.
2. Dávajte im otázky:
• Teraz, keď poznáte Aflatouna trocha lepšie, chcete sa s ním kamarátiť?
• Čo sa vám na ňom páči?
• Čo by ste spolu s ním rady podnikli?
3. Naučte deti text piesne.
4. Vysvetlite deťom, že s Aflatounom sa vydáte na objavnú cestu, počas ktorej
sa naučíte nové poznatky a hry. Zažijete aj kopec zábavy.

UČÍMe SA
1. Všetky deti utvoria kruh. Vysvetlite im, že sa idete učiť novú pieseň – O
Aflatounovi.
2. Povedzte im, že najprv pieseň zaspievate sama/sám.
3. Pieseň zaspievajte druhýkrát a povedzte deťom, aby robili obmeny v refréne
(zadupať, zatlieskať, zalúskať, zaskákať).
4. Tento postup s deťmi opakujte niekoľkokrát.

KAPITOLA
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Noty a text piesne AFLATOUN
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Aktivita 3

VTÁČIK SINTA

Zámer aktivity

ZAČÍNAME	

Pri tejto činnosti sa deti
naučia rozlišovať veci,
ktoré sú pre ne dôležité,
chcú ich mať viac –
zbierať ich.

Okruh činnosti:
v triede
vonku
učiteľ a malé skupiny
učiteľ a celá skupina

Prílohy:
Príbeh Vtáčik Sinta
Šablóna vtáčika

Pomôcky:
materiál na výrobu
hniezda (vetvičky, listy)
bábka Aflatouna (viď
aktivita 2)
výtvarné potreby

1. Rozdajte deťom ich bábky a zaspievajte pesničku o Aflatounovi.
2. Deti posaďte do kruhu. Dávajte im otázky:
• Kto iný môže lietať ako Aflatoun?
3. Väčšina detí pravdepodobne odpovie – vták. Pohybová aktivita, čo ešte robí
vták (zobe, skáče..)
4. Povedzte deťom, že lietať ako vták je určite krásne, ale vtáci majú tiež veľa
práce a starosti, podobne ako my ľudia. Musia sa postarať o to, aby mali kde
bývať, aby mali čo jesť a mamka s ockom sa musia postarať o svoje deti. A
niekedy je to naozaj ťažké.
5. Opýtajte sa detí:
• Kde bývajú vtáci?
• Ako sa narodí ich mama?
• Kto a ako sa o nich stará?
• Kde „nakupujú“  jedlo a čo vlastne jedia?
• Ako sa medzi sebou dorozumievajú?
6. Povedzte deťom, že dnešný príbeh bude o vtáčikovi so zvláštnym menom
Sinta, ktorá zbierala a hľadala veci.

3. Jedna skupina vyrába hniezdo z vetvičiek a listov. Druhá skupina vyrába
vtáčika nalepovaním listov na papierovú šablónu. Obidve aktivity môžu
prebiehať vonku.
4. Po skončení spoločne uložia vtáčika do hniezda. Pri zlom počasí môžu deti
hľadať rozhádzané vetvičky a listy po triede. Každé dieťa môže spočítať
koľko ich našlo.
5. Zahrajte sa na Sintu. Vtáčie mamičky chvíľu sedia na vajíčkach, niekedy ich
vystrieda ocko. Keď sa vyliahnu mláďatá, rodičia im hľadajú potravu, kŕmia
ich, neskôr ich učia lietať a pod.

REFLEXIA
1. Deti sedia v kruhu a vy sa pýtate:
• Hľadáte a zbierate veci ako Sinta?
• Aké veci zbierate?
• Čo by ste chceli zbierať?
2. Deti si môžu veci nakresliť, učiteľ pripojí popis toho, čo deti nakreslili.

UČÍME Sa	
1. Prv, než začnete čítať, povedzte deťom, aby pozorne počúvali. Začnite takto:
• Poďme zistiť, čo Sinta hľadala a zbierala.
2. Prečítajte deťom príbeh Vtáčik Sinta.
3. Po prečítaní sa pýtajte nasledujúce otázky:
• Čo Sinta robila?
• Aké veci zbierala?
• Prečo si myslíte, že to hľadala a zbierala?
• Brala si ostré vetvičky alebo pichľavé listy? Prečo nie?
• Pribudla teraz Sinte práca? Vedeli by ste sa postarať o malé vtáčatká?

Aktivita vonku

1. Rozdeľte žiakov na dve skupiny. Informujte deti, že si budú vyrábať vtáčika
Sintu a jeho hniezdo.
2. Nazbierajte vonku vetvičky a listy.
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Aktivita 3

VTÁČIK SINTA Príloha 1

Príbeh VTÁČIK SINTA

Učiteľ upozorní deti, aby sústredene počúvali príbeh a začne čítať.
Sinta sa chystala zniesť vajíčka. Čakala už veľmi dlho, aby mohla mať
vlastné vtáčatká. A tak sa chcela uistiť, že sa jej mláďatá vyliahnu v
peknom, mäkkom a pohodlnom hniezde.
Pretože je v texte veľa informácií, prečíta učiteľ odstavec ešte raz. Po
prečítaní kladie otázky:
• Kto si zapamätal meno vtáčika?
• Bola to mama alebo oco?
• Čo sa chystala Sinta urobiť a pre koho?
• Ako malo hniezdo vyzerať?
Odpovede si spoločne overujú v texte.
Učiteľ pokračuje v čítaní.

•
•

Ako sa Sinta starala o vajíčka a prečo tak robila?
Čo by sa stalo, keby Sinta niečo znedbala?

Zrazu, jedno po druhom, sa vajíčka vyliahli. Sinta bola veľmi šťastná,
keď zbadala vo svojom hniezdočku tri zdravé a krásne vtáčatká.
Otázky:
• Ako to všetko dopadlo?
• Čo Sinta zbadala vo svojom hniezde?
• Koľko vtáčat sa vyliahlo z vajíčok?
• Ako sa Sinta cítila?

A tak Sinta zletela zo stromu hľadať vetvičky a listy, z ktorých by
hniezdo postavila. Každú vetvičku a list vyberala veľmi zodpovedne a
opatrne. Všetko muselo byť mäkučké, príjemné a hebké, presne pre jej
vtáčatká. Nechcela nič, čo by mohlo mláďatám narušiť ich jemné perie.
Keď už mala dosť, rozhodla sa, že už je čas začať stavať.
Učiteľ rozvinie diskusiu pomocou nasledujúcich otázok:
• Čo začala Sinta hľadať?
Bolo jej jedno, čo našla alebo všetko muselo byť podľa jej predstáv?
• Prečo to tak muselo byť?
• Čo by sa asi stalo malým vtáčikom, keby Sinta nebola taká
starostlivá?
• Čo spravila s tým, čo našla?
Ďalšie čítanie textu.
Netrvalo dlho a Sinta nahromadila všetky vetvičky a listy do koruny
stromu. Pracovala svedomite a každú vetvičku a list dávala po jednom
na svoje miesto. Hniezdo bolo skoro hotové. Sinta sa už nemohla
dočkať, až sa do neho vyliahnu jej mladé.
Po prečítaní sa učiteľ pýta:
• Kde Sinta stavala hniezdo?
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VTÁČIK SINTA Príloha 2

Šablóna vtáčika 1
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Šablóna vtáčika 1

TY, JA A AFLATOUN: Rozvoj kladného postoja k životu a osobnosti
Modul 1

Zoznámenie s Aflatounom

25

KAPITOLA

1

Aktivita 4
Zámer aktivity

Deti budú rozpoznávať
veci, ktoré si vážia a
veci, ktoré sú dôležité
pre život. Vyrobia si
Aflatounovu cestovnú
krabicu a zopakujú si
pieseň o Aflatounovi.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
individuálna práca detí

Pomôcky:
krabica od topánok
staré časopisy
materiál na zdobenie
(listy, pierka, stužky)
menovky detí
kartičky na piktogramy
výtvarné potreby

TY, JA A AFLATOUN: Rozvoj kladného postoja k životu a osobnosti
Modul 1

Zoznámenie s Aflatounom

AFLATOUNOVA CESTOVNÁ KRABICA
ZAČÍNAME	
1. Zaspievajte si pieseň o Aflatounovi (viď aktivita 2).
2. Po skončení deti posaďte do kruhu. Pripomeňte im príbeh o Sinte (viď
aktivita 3).
3. Pýtajte sa detí:
• Existuje niečo dôležité, bez čoho nemôžete byť?
• Čo je pre nás nevyhnutné pre život?
4. Pripomeňte deťom, že tie veci boli pre Sintu „cenné“, dôležité na stavbu
hniezda.

2. Vráťte sa k úvodnému rozhovoru, čo je pre deti cenné a rozdajte im
pripravené piktogramy.
3. Deti si ich môžu vyfarbiť a uložiť do krabíc.

UČÍME SA
1. Začneme tým, že sa detí pýtame:
• Je niečo dôležité, bez čoho nemôžete byť?
• Čo nutne potrebujete k životu?
2. Deti požiadajte, aby rozdané kartičky spoločne zoradili podľa dôležitosti.
3. Diskutujte s nimi o tom, čo sa stane, ak tieto veci mať nebudú.
4. Výroba Aflatounovej cestovnej krabice:
• Vysvetlite deťom, že rovnako ako pre Sintu hniezdo, tak bude pre nich
dôležitá Aflatounova krabica, do ktorej si budú odkladať cenné veci.
• Objasnite im, že to bude miesto, kam si budú ukladať veci na pamiatku
v rámci edukačných činností, ktoré budú zažívať s Aflatounom. Budú si
tam dávať veci, ktoré sa im páčia a ktoré im budú pripomínať zážitky s
Aflatounom.
• Povzbuďte deti, aby si krabice vyzdobili, aby boli krajšie. Môžu použiť
výstrižky obrázkov zo starých časopisov alebo iné materiály – listy,
stužky... Mladšie deti môžu na krabicu znázorniť Aflatouna pomocou
odtlačku ruky. Staršie deti môžu vyhľadať písmeno „A“ v starých
časopisoch a nalepiť si ho na krabicu.
• Pripravte si menovky a nechajte deti, nech si ich nalepia na vonkajšiu
stranu krabice.

REFLEXIA
1. Keď sú deti s výzdobou krabíc hotové, uložia si do nich teraz vyrobené
čelenky a bábky.

Poznámka
Každé dieťa si vyrobí vlastnú Aflatounovu krabicu, do ktorej
si bude postupne dávať svoje „poklady“.
V prípade nedostatku miesta na uloženie krabíc pre všetky
deti môžete v krajnom prípade vyrobiť jednu krabicu
pre všetky deti.
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Aktivita 4
Zámer aktivity

Deti budú rozpoznávať
veci, ktoré si vážia a
veci, ktoré sú dôležité
pre život. Vyrobia si
Aflatounovu cestovnú
krabicu a zopakujú si
pieseň o Aflatounovi.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
indivuduálna práca detí

Pomôcky:
Krabica od topánok
Staré časopisy
Materiál na zdobenie
(listy, pierka, stužky)
Menovky detí
Kartičky na piktogramy
Výtvarné potreby

KAPITOLA
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AFLATOUNOVA CESTOVNÁ KRABICA (Alternatíva)
ZAČÍNAME	

• Staršie deti môžu v starých časopisoch pohľadať písmeno A, vystrihnúť

1. Zaspievajte si pieseň o Aflatounovi (viď aktivita 2).
2. Po skončení deti posaďte do kruhu. Pripomeňte im príbeh o Sinte (viď
aktivita 3).
3. Pýtajte sa detí:
• Existuje niečo dôležité, bez čoho nemôžete byť?
• Čo je pre nás nevyhnutné pre život?
4. Pripomeňte deťom, že tie veci boli pre Sintu „cenné“, dôležité na stavbu
hniezda.

• Pripravte si karty s menami a požiadajte ich, aby si na škatuľu zvonka

UČÍME SA
1. Najskôr položte deťom nasledovné otázky: Čo máte skutočne radi? Bez
čoho/koho nemôžete žiť? Čo je pre vás cenné?
2. Ukážte im, ako si zoradiť veci podľa dôležitosti:
• Dajte deťom príklady a použite pri tom obrázky vystrihnuté zo starých
časopisov a opýtajte sa ich: Je vzduch dôležitý? A čo voda, prečo? A čo
cukríky a sladkosti, prečo?
• Obrázky s týmito javmi/vecami umiestnite do rohov triedy a požiadajte
deti, aby išli k tomu obrázku, o ktorom si myslia, že je dôležitejší.
• Požiadajte deti, aby sa vrátili späť do kruhu a diskutujte s nimi. Čo sa
stane, keď tieto veci nebudeme mať?
3. Deti si robia cestovné kufríky Aflatouna.
• Požiadajte deti, aby si zobrali krabice, ktoré si doniesli z domu.
• Povedzte im, že rovnako ako hniezdo pre Sintu ich kufríky – krabice budú
špeciálnym miestom, kde si budú schovávať cenné veci.
• Vysvetlite im, že cestovný kufrík bude ich pamiatkou na aktivity v rámci
Aflatouna, kam si budú môcť bezpečne ukladať veci, ktoré majú radi a
ktoré im pripomínajú potulky s Aflatounom.
• Na úvod deti požiadajte, aby si do kufríkov odložili čelenky Aflatouna a
bábky na špajli.
• Povzbuďte deti, aby si ozdobili svoje cestovné kufríky rôznym ozdobným
materiálom, a tak ich urobili ešte výnimočnejšie.
• Mladšie deti môžu nakresliť ohnivý plamienok Aflatouna z obkreslenej
ruky.

ho a nalepiť si ho na kufrík.
nalepili svoje meno.

REFLEXIA
1. Keď dokončia svoje cestovné kufríky, opäť sa ich opýtajte: Bez čoho/koho
nemôžete žiť? Nech nakreslia svoje odpovede na hárok papiera a na zadnú
stranu si napíšu svoje meno. (Ak to deti samé nezvládnu, tak im pomôžeme.)
2. Požiadajte deti, aby si kresby odložili do cestovných kufríkov. Pripomeňte
im, že kufríky sú bezpečným miestom, kde si budú zbierať všetky dôležité a
cenné veci, ktoré vyrobia.

Poznámka
Každé dieťa si vyrobí vlastnú Aflatounovu krabicu, do ktorej
si bude postupne dávať svoje „poklady“.
V prípade nedostatku miesta na uloženie krabíc pre všetky
deti, môžete v krajnom prípade vyrobiť jednu krabicu
pre všetky deti.

TY, JA A AFLATOUN: Rozvoj kladného postoja k životu a osobnosti
Modul
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Zoznámenie
s Aflatounom
We are special
with our talents and
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Aktivita 5

POZNÁM MOJE MENO

Zámer aktivity

Pred aktivitou ukryte po triede vystrihnuté písmená.

Pri tejto činnosti sa
deti naučia poznávať
písmená z mena
AFLATOUN. Naučia
sa mená spolužiakov
aj to, prečo sú mená
dôležité. Spoznajú
svoje meno a jeho
začiatočné písmeno.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
dvojice

Prílohy:
Aflatoun-písmená
Mená
Notový zápis a text
piesne Kde je...
List rodičom

Pomôcky:
výtvarné potreby
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ZAČÍNAME	
1. Zaspievajte si s deťmi pieseň Kde je...
Učiteľ: Kde je Evka, kde je Evka?
Evka:  Tu som, tu som! (postaví sa)
Všetci: Pozdravíme Evku, pozdravíme Evku. Dobrý deň, dobrý deň.
Evka: Kde je Ondrej? ...
2. Opýtajte sa detí, ako sa volá ich nový kamarát. Ak deti odpovedia Aflatoun,
zdôraznite, že Aflatoun sa začína hláskou A.
3. Vyzvite deti, aby vymýšľali slová na písmeno A. Uveďte príklad – A ako
ANTILOPA.
4. Poproste deti, aby urobili dvojice a pokúsili sa z vlastných tiel vytvoriť
písmeno A.
5. Prezrite všetky „A“ v triede a spoločne zakričte: „A ako Aflatoun!“.
6. Pripomeňte deťom, že A je zvláštne písmeno, pretože je prvé v Aflatounovom
mene a zároveň prvé v abecede.

UČÍME SA
V tejto fáze budú deti vo dvojiciach hľadať písmená z mena AFLATOUN, ktoré
učiteľ vopred poskrýval po triede v rovnakom počte ako sú dvojice.
1. Rozdeľte deti do dvojíc.
2. Na tabuli je veľkým písmom napísané slovo AFLATOUN.
3. Požiadajte deti, aby našli všetky písmená zo slova AFLATOUN a slovo zložili.
Predlohou je im slovo napísané na tabuli.
4. Pokračujte hrou s písmenkami: Berte jednotlivé písmená slová Aflatoun a
vyslovujte s deťmi slová, ktoré začínajú na dané písmená.
				Použite otázky:
• Začína sa meno niekoho, koho poznáme, na nejaké písmeno zo slova  
Aflatoun?
• Sú nejaké písmená v slove Aflatoun rovnaké?
5. Písmená môžete obťahovať, vyfarbovať, obkresľovať.

REFLEXIA
1. Pýtajte sa detí:
• Čo keby sa každý volal Slovensko? Čo myslíte, čo by sa stalo?
2. Vysvetlite deťom, že každý sa volá inak. Pokiaľ máte dve deti s rovnakým
krstným menom, vysvetlite im, že priezvisko majú odlišné, čo znamená, že
každé dieťa je jedinečné.
3. Pokračujte v diskusii otázkou:
• Chcel by sa niekto volať inak? Prečo?
4. Vyzvite deti, nech vám povedia svoje obľúbené filmové postavičky alebo
člena rodiny, ktorého majú radi. Tým poukážeme na rozmanitosť existujúcich
mien. Staršie deti môžu pri svojom mene pomenovať prvé písmeno.
5. Zdôraznite, že je dôležité meno poznať a uznávať, pretože sa používajú k
osloveniu a rozoznávaniu ľudí.
6. Nájdené písmená si deti vo dvojiciach rozdelia a uložia do Aflatounskych
krabíc.
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Aktivita 5

POZNÁM MOJE MENO
DOPLNKOVÉ ČINNOSTI
1. Môžete si zahrať rytmickú hru na mená. ....Helenka zdraví Miška... Napr.
Miško (2x tlieskne pri vyslovení mena) zdraví (2x tlieskne do stehien) Hanku
(ukázať na vybrané dieťa). Hanka pokračuje vo výbere.
2. So staršími deťmi môžete použiť pracovný list. Do prázdnych hviezdičiek si
vopred dopíšte písmená z mien detí v triede. Deti potom majú za úlohu nájsť,
zakrúžkovať a spojiť písmená svojho mena.

AKTIVITY NA DOMA
Opýtajte sa detí, či vedia, aký je pôvod ich mena. Pokiaľ ich to zaujíma,
nech sa spýtajú svojich rodičov. Pošlite list rodičom. Ďalší deň môžete
začať tým, že deti budú rozprávať, čo im rodičia povedali.
Nezabudnite sa neskôr k téme vrátiť a umožniť im rozhovor o tom, čo sa
dozvedeli.

KAPITOLA

1

TY, JA A AFLATOUN: Rozvoj kladného postoja k životu a osobnosti
Modul 2

Som v mnohých smeroch jedinečný

29

KAPITOLA

1

Aktivita 5
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POZNÁM MOJE MENO Príloha 1

Mená
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POZNÁM MOJE MENO Príloha 2

Noty a text piesne KDE JE...

Kde je...
120

F
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POZNÁM MOJE MENO Príloha 3

List rodičom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa učili o menách a o tom, prečo sú dôležité. Chceme sa
dozvedieť viac. Môžete s vaším dieťaťom prebrať pôvod jeho mena a prečo
ste si vybrali práve toto meno. Môžete sa tiež porozprávať o tom, ako by
sa dieťa volalo, keby sa nenarodilo ako chlapec/dievča a z akých možností
mien ste vyberali. V nasledujúcich dňoch sa o tom budeme rozprávať.

dnes sme sa učili o menách a o tom, prečo sú dôležité. Chceme sa
dozvedieť viac. Môžete s vaším dieťaťom prebrať pôvod jeho mena a prečo
ste si vybrali práve toto meno. Môžete sa tiež porozprávať o tom, ako by
sa dieťa volalo, keby sa nenarodilo ako chlapec/dievča a z akých možností
mien ste vyberali. V nasledujúcich dňoch sa o tom budeme rozprávať.

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa učili o menách a o tom, prečo sú dôležité. Chceme sa
dozvedieť viac. Môžete s vaším dieťaťom prebrať pôvod jeho mena a prečo
ste si vybrali práve toto meno. Môžete sa tiež porozprávať o tom, ako by
sa dieťa volalo, keby sa nenarodilo ako chlapec/dievča a z akých možností
mien ste vyberali. V nasledujúcich dňoch sa o tom budeme rozprávať.

dnes sme sa učili o menách a o tom, prečo sú dôležité. Chceme sa
dozvedieť viac. Môžete s vaším dieťaťom prebrať pôvod jeho mena a prečo
ste si vybrali práve toto meno. Môžete sa tiež porozprávať o tom, ako by
sa dieťa volalo, keby sa nenarodilo ako chlapec/dievča a z akých možností
mien ste vyberali. V nasledujúcich dňoch sa o tom budeme rozprávať.

S pozdravom

S pozdravom
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POZNÁM MOJE MENO Príloha 4

AFLATOUN – písmená
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Aktivita 6
Zámer aktivity

Pri tejto činnosti sa
deti naučia rozlišovať
medzi živým a neživým.
Pomenujú vlastnosti,
podľa ktorých
spoznáme, že sa jedná
o živý organizmus.

TY, JA A AFLATOUN: Rozvoj kladného postoja k životu a osobnosti
Modul 2
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SOM ŽIVÁ BYTOSŤ
Pred aktivitou poskrývajte v triede rôzne predmety.

ZAČÍNAME	
1. Spievajte pieseň „Kde je“ (viď Aktivita 5), teraz nahraďte meno predmetom
(napr. Kde je kameň, kde je kameň?).
2. Nechajte deti hľadať ukryté predmety. Povedzte im, aby sa započúvali do
piesne, čím zistia, ktoré predmety majú hľadať.
3. Deti hľadajú, kým nenájdu všetky ukryté veci.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:
Smajlíci

Pomôcky:
predmety, ktoré ukryje
učiteľ v triede (kameň,
plastová fľaša, kvet,
vetvička stromu, list,
sklo, tráva...)
krieda
lepiaca páska
zrkadielko
obrázky živého a
neživého
staré časopisy
veľký papier
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UČÍME SA
1. Na jednom konci triedy urobte na podlahe kriedou alebo lepiacou páskou
čiaru. Na jednu stranu čiary umiestnite veselého smajlíka a na druhú
smutného. Deťom vysvetlíte, že veselý smajlík znamená „živé“ a smutný
„neživé“.
2. Zdvihnite jeden predmet a položte deťom nasledujúce otázky:
• Je to živé alebo neživé?
• Čo znamená živé?
• Ako zistíme, že je niečo živé?
Nechajte deti diskutovať.
3. Popíšte deťom vlastnosti, podľa ktorých poznáme živý organizmus:
• Pohyb (požiadajte deti, aby pohybovali jednou rukou)
• Potreba vzduchu alebo kyslíka (požiadajte deti, aby chvíľu nedýchali)
• Rast (opýtajte sa, či boli stále rovnako veľkí)
• Rozmnožovanie
• Vylučovanie
• Príjem potravy a energie
4. Ukážte deťom deliacu čiaru na podlahe. Ukazujte jednotlivé predmety a
pýtajte sa, či je to živé, napr. kvet. Alebo neživé, napr. kameň.
5. Požiadajte deti, aby prešli na tú stranu, kde je správna odpoveď a tam
predmet položte.
6. Tento postup opakujte so všetkými predmetmi.

Pretože živých organizmov je k dispozícii málo
a budete používať aj obrázky „živého“, vysvetlite deťom,
že obrázok nie je živý, ale to, čo je na ňom, v skutočnosti
živé môže byť alebo je.

REFLEXIA
1. Po skončení činnosti posaďte deti do kruhu.
2. Opýtajte sa detí, či ich niečo prekvapilo. Pokiaľ to je nutné, pripomeňte im
vlastnosti, podľa ktorých spoznáme živý organizmus.
3. Zdôraznite, že ľudia sú živí. Pošlite po kruhu zrkadielko, tak, aby si deti
skúsili, čo sa stane, ak naň budú dýchať.

DOPLNKOVÉ ČINNOTI
Vyrobte koláž – „živé“ – „neživé“. Poproste deti, aby povystrihovali obrázky
živých a neživých organizmov z časopisov. Na veľký papier nakreslite dva kruhy.
Do jedného napíšte „živé“, do druhého „neživé“. Nechajte deti rozhodnúť, či je
predmet na obrázku živý alebo neživý a podľa toho ho nalepia do daného kruhu.

Aktivita 6

KAPITOLA
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SOM ŽIVÁ BYTOSŤ

smajlíci
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Aktivita 7
Zámer aktivity

Pri tejto činnosti
sa deti zoznámia s
časťami svojho tela,
rozlišujú a pomenujú
ich. Uvedomujú si, čo
dobrého a čo zlého
môžu svojím telom
urobiť.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Pomôcky:
Červená a zelená
značka (červené a
zelené kruhy nalepené
na tvrdom papieri)

TY, JA A AFLATOUN: Rozvoj kladného postoja k životu a osobnosti
Modul 2
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OVLÁDAM SVOJE TELO
ZAČÍNAME	
1. Začnite aktivitu pohybovou hrou „Pružina“.
• Deti stoja po triede bez pohnutia, každé má svoj priestor. Určené dieťa sa
stane „pružinou“. Doskáče znožmo (nohy sú pružina) k ďalšiemu dieťaťu a
dotkne sa ho. V tú chvíľu sa ďalšie dieťa stáva pružinou. Pôvodné dieťa sa
postaví na jeho miesto, ale stále hýbe niektorou časťou tela. Hýbať môže
čímkoľvek okrem nôh. Hra končí vo chvíli, keď sa hýbe celá trieda. Všetci
stoja na mieste, ale hýbu niektorou časťou tela. Môžete ich vyzvať, aby
postupne pomenovali časť tela, ktorou hýbu.
• Hra sa dá predĺžiť tým, že otočíte postup. „Pružina“ doskáče k nejakému
dieťaťu, odovzdá „pružinu“ a samo sa bez pohnutia postaví na svoje
miesto. Hra končí, keď opäť celá trieda nehybne stojí.
2. Pripomeňte deťom, že v predchádzajúcich činnostiach sa dozvedeli, že živý
organizmus sa prejavuje pohybom, presne tak, ako sa pohybuje naše telo.
• Dokážeme sa pohybovať rýchlo, dokážeme sa pohybovať pomaly.
Pohybujeme nohami? Ústami? Nosom? Rukami? (Deti ukazujú aktivity
pomaly a rýchlo.)

REFLEXIA
1. Pripomeňte deťom, že Aflatoun za pomoci svojho tela dokáže robiť plno
dobrých vecí: objavuje svet, objíma svojich rodičov, hrá sa s kamarátmi...
Pýtajte sa detí na dobré veci, ktoré dokážu vyjadriť pohybom svojho tela.
2. Pýtajte sa detí, či môžu pohybom svojho tela spôsobiť niečo zlé. Navrhnite
príklady: strkanie do kamaráta, ťahanie za vlasy…
3. Preberte s deťmi, ako je dôležité ovládať naše telo kvôli tým dobrým veciam
a neohroziť ostatných. Nastavte si spoločné pravidlá, ktoré budete v rámci
Aflatounových lekcií dodržiavať.

UČÍME SA
1. Postupne poproste deti jedno za druhým, aby povedalo a ukázalo, ktorou
časťou tela dokáže hýbať. Postupne ich vyzvite, aby pomenovali jednotlivé
časti tela, ktorými hýbali. Pomôžte deťom tým, že im budete dávať návrhy
(hýbem rukami – môžete si potriasť rukami, zamávať alebo zatlieskať rukami).
2. Po precvičení im ukážte červenú a zelenú značku. Opýtajte sa ich na farbu a
tvar značky.
3. Povedzte im, že červená značka znamená „STOP“ a zelená znamená
„CHOĎ“.
4. Teraz ich pripravte na to, že budú pohybovať časťou tela, ktorú im oznámite.
Na zelenú značku môžu pohyb robiť a na červenú ho musia ukončiť.
5. V náročnejšej verzii je možné pohyb vykonávať buď rýchlo, alebo pomaly,
podľa vašich inštrukcií. Ak časť tela zašepkáte, znamená to pomaly, keď
zakričíte, znamená to rýchlo.
Aktivitu vždy ukončíte dvihnutím červenej značky.

Hra: Aflatoun hovorí...
• Deti sedia v kruhu. Zahrajte si hru „Aflatoun hovorí...“ (melódiu

si učiteľ zvolí sám). Pripomeňte deťom, že môžu vykonávať
príkazy iba vtedy, ak vyslovíte slovo Aflatoun. Bez neho príkaz
neplatí. Začnite jednoducho. Napríklad: učiteľ: „Aflatoun vraví,
dotkni sa uší.“ (Deti sa dotknú svojich uší.) „Dotknite sa lakťov.“
(Dieťa, ktoré sa dotkne svojho lakťa,  je vyradené z hry.)
• Pre náročnejšiu verziu môžete zmeniť namiesto názvu časti tela
jeho funkciu. Napríklad: „Aflatoun vraví, dotkni sa časti tela,
ktorou dokážeš kopnúť do lopty!“

Aktivita 8a
Zámer aktivity

Pri tejto činnosti sa deti
zoznámia s farbami
a vecami, ktoré vidia
a počujú okolo seba,
naučia sa tieto veci
rozoznávať a pomenovať,
určia si svoju obľúbenú
farbu. Rozvíjajú zmysly
(zrak a sluch) a zmyslové
vnímanie.

Okruh činnosti:
v triede
vonku
učiteľ a celá skupina
individuálna práca detí

Prílohy:
Príbeh o piatich
kamarátoch
Zmysly 1
Zmysly 2
Oko
Ucho
List rodičom

Pomôcky:
šatka na zaviazanie očí
nahrané zvuky

KAPITOLA
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ZRAK A SLUCH
ZAČÍNAME	

UČÍME SA

1. Prečítajte deťom príbeh O piatich kamarátoch (A8_Príloha1_Príbeh o piatich
kamarátoch)
2. Pri čítaní kreslite na veľký papier jednotlivé domčeky (dedina – hlava, domy –
oči, uši, nos, jazyk, ruky – A8_Príloha2_Zmysly1).
3. Kým deti nespoznajú, že sa jedná o zmysly, položte na kresbu s domčekmi
obrázok ľudskej hlavy s rukami (A8_Príloha3_Zmysly2).
4. Pýtajte sa detí:
• Ako sa volali bratia?
• Čo všetko vedeli?
• Ako sa volajú domčeky, v ktorých bývali?
5. Zahrajte sa s deťmi zrakovú hru – hľadanie farieb. Hovorte riekanku:
Chodím, hľadám, čo mám znať,
poďte deti Aflatounovi pomáhať.
do všetkých rohov zájdite,
čo je (červené), nájdite.
Deti hľadajú v priestore triedy farbu, ktorú ste im určili a dotknú sa jej.
6. Zahrajte sa s deťmi sluchovú hru – hádanie zvuku. Pustite deťom rôzne
zvuky. Deti hádajú, čo ktorý zvuk znamená, napríklad vietor, dážď, more,
zvuky zvierat, zvuky dopravy....
7. Pripomeňte deťom, že vďaka zraku vidíme farby a vzory. Poproste ich, aby si
vybrali svoju obľúbenú farbu.
8. Nechajte deti, aby obkreslili kamarátovu ruku a z nej nakreslili Aflatouna.
Vyzvite ich, aby Aflatouna vyfarbili svojou farbou. Obchádzajte deti a pýtajte
sa ich, prečo si vybrali danú farbu.
9. Poproste ich, aby vedľa nakreslili ešte niečo iné rovnakej farby.
10. Obrázky si deti medzi sebou ukážu a potom ich uložia do Aflatounskej
krabice.
11. Môžete deti vyzvať, aby si predtým, než obrázky uložia, zaspievali
Aflatounovu pieseň a pri každom slove AFLATOUN zamávali obrázkom vo
vzduchu.
12. Môžete deti vyzvať, aby si predtým, než obrázky uložia, zaspievali
Aflatounovu pieseň a pri každom slove AFLATOUN zamávali obrázkom vo
vzduchu.

1. Oznámte deťom, že pôjdete na vychádzku preskúmať, čo v okolí materskej
školy uvidia a počujú.
2. Povedzte deťom, že sa majú usilovne pozerať a počúvať veci okolo seba.
3. Počas vychádzky sa detí pýtajte:
• Čo vidíte?
• Čo počujete okolo seba?
• Aké vidíte farby a tvary?
• Aké vidíte vzory?
• Ako zistíte, že je daždivé počasie?

REFLEXIA
1. Po vychádzke (časovo aj iný deň) posaďte deti do kruhu.
2. Na jednu stranu tabule prilepte obrázok oka (A8_Príloha4_Oko) a na druhú
obrázok ucha (A8_Príloha4_Ucho).
3. Deti chodia jedno po druhom a rozprávajú, čo videli (postavia sa k obrázku
oka) a čo počuli (postavia sa k obrázku ucha) zapojte všetky deti.
4. Povedzte im, že každý z nich videl a počul na vychádzke veľmi zaujímavé
veci.
5. Opýtajte sa ich, prečo si myslia, že potrebujeme zmysly zrak a sluch.
Zdôraznite myšlienku, že prostredníctvom zraku si uvedomujeme – vidíme,
čo sa okolo nás deje a rovnako tak pomocou sluchu veci počujeme.
Vysvetlite im, že prostredníctvom zmyslov zrak a sluch si vedia predstaviť,
čo sa asi bude diať.
6. Ako príklad použite navádzajúce otázky:
• Ako viete, kedy bude pršať?
• Ako vyzerajú mraky?
• Akú farbu majú?
• Čo počujete?
• Aké vidíte tvary?
7. Teraz dávajte iné príklady a rozvíjajte myšlienku pomocou ďalších otázok.
• Ako zistíte, že je daždivé počasie?
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ZRAK A SLUCH
DOPLNKOVÉ ČINNOSTI
1. Hra „so zaviazanými očami“. Nájdite dobrovoľníka, ktorému zaviažete oči.
Ostatné deti sa postavia do radu. Chlapec alebo dievča so zaviazanými
očami sa snaží podľa dotykov na tvári spoznať kamaráta. Ak uhádne,
vymenia si miesta a hra pokračuje. To isté môžete skúsiť bez dotyku podľa
sluchu. Deti vyslovia slovo Aflatoun a chlapec alebo dievča so zaviazanými
očami sa snaží uhádnuť, kto to vyslovil.
2. Zahrajte sa hru na tichú poštu. Posaďte deti do kruhu a vysvetlite im, čo
znamená „mať tajomstvo“ a čo je „tajomstvo“, ktoré si bude šepkať. Nech
vedia, že tajomstvo, ktoré máte, bude nakoniec odhalené. Cieľom je, aby si
deti správu poslali a doručili ju. Začnete tajnú správu krátkou vetou, ktorú
pošepkáte dieťaťu vedľa vás. Dieťa ju odovzdá susedovi, ten svojmu a tak
ďalej. Vysvetlite deťom, že nesmú hovoriť príliš nahlas, aby správa nebola
odhalená príliš skoro. Zhodnoťte ich prácu: Šepkali nahlas? Veľmi potichu?
Prišla správa v poriadku?

AKTIVITY NA DOMA:
Pošlite rodičom list. Poproste deti, aby sa rodičov spýtali, aká
je ich obľúbená farba a prečo. Informácie s príkladmi si môžu
nakresliť. Výkresy donesú do školy, kde si ich budú navzájom
ukazovať.

Aktivitu na doma môžete spojiť s ďalšou domácou aktivitou
Čuch a Chuť.
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Aktivita 8b
Zámer aktivity

Pri tejto činnosti sa deti
zoznámia s farbami
a vecami, ktoré vidia
a počujú okolo seba,
naučia sa tieto veci
rozoznávať a pomenovať,
určia si svoju obľúbenú
farbu. Rozvíjajú zmysly
(zrak a sluch) a zmyslové
vnímanie.

Okruh činnosti:
v triede
vonku
učiteľ a celá skupina
individuálna práca detí

Prílohy:
Príbeh o piatich
kamarátoch
Zmysly 1
Zmysly 2
Oko
Ucho
List rodičom

Pomôcky:
šatka na zaviazanie očí
nahrané zvuky
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1

ZRAK A SLUCH
ZAČÍNAME	
1. Oznámte deťom, že pôjdete na prechádzku, aby ste zistili, čo vo vašom okolí
vidíte a počujete.
2. Spýtajte sa ich, či poznajú nejaké pravidlá bezpečnosti pre pohyb vonku.
Keď uvedú príklady, nezabudnite dodať nasledujúce:
• Vždy sa drž za ruku s tvojím kamarátom.
• Nikdy neodchádzaj od svojej skupiny.
• Dávaj si pozor na nebezpečné miesta ako sú priekopy, odpadkové
nádoby, rušné cesty.
3. Povedzte deťom, aby pozorne sledovali veci a počúvali zvuky okolo seba.
4. Zoraďte deti do dvojstupu, oblečte im reflexné vesty. O pomoc pri tejto
aktivite môžete požiadať aj rodičov.
5. Pri chôdzi sa spýtajte detí: Čo vidíte, čo okolo seba počujete? Aké farby a
tvary vidíte? Aké vzory vidíte?
6. Nechajte ich, aby sami prichádzali s nápadmi, čo vidia a počujú okolo seba.

UČÍME SA
1. Po návrate z prechádzky usaďte deti do kruhu.
2. Prilepte kresbu oka na jednu časť tabule a kresbu ucha na druhú stranu.
3. Postupne deti volajte k tabuli a pýtajte sa ich, čo vidia alebo počujú. Ostatné
deti požiadajte, aby prišli ku kresbe, ak budú vidieť/počuť to isté. Pokúste sa
vtiahnuť do aktivity všetky deti.
4. Povedzte im, že každý z nich vonku počul a videl zaujímavé veci/ľudí/
udalosti.
5. Spýtajte sa ich, prečo sú pre ľudí dôležité zmysly ako zrak a sluch.
Zdôraznite, že zrak nám pomáha vedieť, čo sa deje okolo nás. Vďaka
sluchu počujeme, čo sa okolo nás deje. Vysvetlite im, že sluch a zrak nám
pomáhajú predpokladať, čo sa udeje v budúcnosti.
6. Napríklad sa môžeme detí spýtať:
• Ako viete, že bude pršať? A potom otázku ďalej rozviňte:
• Ako vyzerajú oblaky?
• Aké farby majú?
• Čo počujete?

7. Uveďte ďalší príklad a spýtajte sa:
• Ako viete, či práve prší? Použite tie isté otázky, ale rozviňte tému hlbšie.
8. Pripomeňte deťom, že pomocou zraku a sluchu dokážeme vidieť, počuť a
predstaviť si, čo sa okolo nás deje. Keď vieme, čo by sa mohlo stať, môžeme
sa tomu prispôsobiť. Ak napr. vieme, že bude pršať, čo by sme mali urobiť?
Použite nasledujúce vety ako návod na ďalšiu diskusiu:
• Pôjdeme sa von hrať?
• Zostaneme vnútri?
• Mali by sme si vziať dáždnik?

REFLEXIA
1. Pripomeňte deťom, že vďaka zraku vidíme farby a vzory. Nechajte deti, aby si
pomocou odtlačku svojej ruky namaľovali postavičku Aflatouna.
2. Povedzte im, aby si zvolili svoju obľúbenú farbu a vzory a potom pomocou
nich vymaľovali svojho jedinečného Aflatouna.
3. Počas maľovania oslovujte deti otázkou: „Prečo sa ti páči táto farba?“
Potom ich požiadajte, aby namaľovali niečo, čo má rovnakú farbu.
4. Nechajte ich, aby si navzájom ukázali obrázky a potom ich požiadajte, aby si
spoločne zaspievali Aflatounovu pieseň. Povedzte im, aby zamávali svojou
kresbou vždy, keď zaznie v piesni meno Aflatoun. Na konci aktivity si kresby
uložia do cestovného kufríka Aflatouna.
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ZRAK A SLUCH Príloha 1

Príbeh O PIATICH KAMARÁTOCH

Pod veľkým kopcom zarasteným zvláštnou tenkou trávou bola malá

Viete deti, kto boli títo kamaráti?

každý bol niečím výnimočný.

Zdroj:
Pět kamarádu. Sloupková, Miroslava.Rok s krtkem: (náměty pro práci s
předškolními dětmi). Vyd.1. Praha: Portál, 2011, s.130. ISBN 978-807367-775-6.

dedinka. V tej dedinke žilo päť kamarátov. Všetci sa mali veľmi radi a

Prvý kamarát mal dva domčeky, postavené hneď pod kopcom. Ten

vedel rozoznať a popísať všetko vôkol. Rozprával ostatným, aké krásne
sú stromy a kry, akú farbu majú kvety, ako vyzerajú zvieratká.

Na okraji dediny si postavil dva vysoké domy druhý kamarát. Ten vedel
dobre počúvať. Rozprával ostatným, ako krásne spievajú vtáci, ako

volá na mačku a malé mačiatko alebo ako žblnká potôčik za lesom.
Tretí z kamarátov mal malý domček uprostred dediny. Aj on ovládal

zvláštne veci. Keď začali voňať kvety, vravel ostatným, aká je to vôňa.

A keď všetci šli do lesa, rozoznal podľa vône, kde rastú huby alebo kde
zapáchajú bobky, ktoré zanechala divá zver. Každého varoval, aby sa
tomuto miestu vyhol.

Štvrtý z kamarátov mal postavený malý domček v dolnej časti dediny a
všetkým ostatným varil jedlo. Robil to znamenite. Dokázal totiž rozlíšiť,
čo je slané, sladké, horké a kyslé. A tak jedlo malo vždy tú správnu
chuť.

Posledný piaty kamarát mal postavené dva najväčšie domy úplne dole,
na konci dediny. A čo zvláštne vedel on? Keď svietilo slniečko, vravel

všetkým, aké je teplé. Alebo naopak, ak bola zima, hneď to zistil a radil
všetkým ostatným, aby sa teplo obliekli. Dokázal rozlíšiť, čo je hladké

alebo drsné. Varoval ostatných, aby sa nedotýkali ježka, pretože by ich
mohol pichnúť.

Učiteľka pri rozprávaní príbehu kreslí na čistý papier najprv kopec a
potom postupne podľa rozprávania aj domčeky. Kým deti neprídu na
to, že sa jedná o ľudské zmysly, položí na papier s dedinkou obrázok s
ľudskou hlavou a rukami.
•
•
•

Ako sa kamaráti volali? (Zrak, sluch, čuch, chuť, hmat.)
Čo všetko vedeli?
Ako sa volajú ich domčeky, v ktorých bývali? (Oči, uši, nos, jazyk,
prsty – koža na tele.)

Aktivita 8
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Zmysly 1
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Zmysly 2
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Oko
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Ucho
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List rodičom
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ZRAK A SLUCH Príloha 6

List rodičom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme šli na vychádzku v okolí školy a objavili sme
veľa nových vecí. Zistili sme, že naše zmysly sú dôležité
a pomáhajú pri skúmaní nových vecí. Tiež sme sa
rozprávali o obľúbených farbách.
Pomôžte vášmu dieťaťu nakresliť obrázok členov vašej
rodiny a zaznamenať ich obľúbené farby. Rozprávajte
sa s ním o tom, prečo sa vám páčia.
Nezabudnite dať dieťaťu obrázok do školy.

dnes sme šli na vychádzku v okolí školy a objavili sme veľa
nových vecí. Zistili sme, že naše zmysly sú dôležité
a pomáhajú pri skúmaní nových vecí. Tiež sme sa rozprávali
o obľúbených farbách.
Pomôžte vášmu dieťaťu nakresliť obrázok členov vašej rodiny
a zaznamenať ich obľúbené farby. Rozprávajte sa s ním o tom,
prečo sa vám páčia.
Nezabudnite dať dieťaťu obrázok do školy.

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme šli na vychádzku v okolí školy a objavili sme
veľa nových vecí. Zistili sme, že naše zmysly sú dôležité
a pomáhajú pri skúmaní nových vecí. Tiež sme sa
rozprávali o obľúbených farbách.
Pomôžte vášmu dieťaťu nakresliť obrázok členov vašej
rodiny a zaznamenať ich obľúbené farby. Rozprávajte
sa s ním o tom, prečo sa vám páčia.
Nezabudnite dať dieťaťu obrázok do školy.

dnes sme šli na vychádzku v okolí školy a objavili sme veľa
nových vecí. Zistili sme, že naše zmysly sú dôležité
a pomáhajú pri skúmaní nových vecí. Tiež sme sa rozprávali
o obľúbených farbách.
Pomôžte vášmu dieťaťu nakresliť obrázok členov vašej rodiny
a zaznamenať ich obľúbené farby. Rozprávajte sa s ním o tom,
prečo sa vám páčia.
Nezabudnite dať dieťaťu obrázok do školy.

S pozdravom

S pozdravom

Aktivita 9
Zámer aktivity

Pri tejto činnosti sa deti
budú učiť o pocitoch, ako
sa pocity vyjadrujú, budú
ich odlišovať a pomenujú
ich.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
učiteľ a malá skupina
práca v skupinách

Prílohy:
Notový zápis a text
piesne Ak si
List rodičom

Pomôcky:
smajlíci (viď Aktivita 6)
fľaštičky alebo krabičky
s rôznymi vôňami
alebo pachmi
papierový tanierik pre
každé dieťa
vzorky jedla
staré časopisy s
obrázkami jedla alebo
potravín
lepiaca páska
výtvarné potreby
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ČUCH A CHUŤ
ZAČÍNAME	

REFLEXIA

1. Veďte rozhovor o obľúbených členoch rodiny.
2. Zaspievajte si pieseň „Ak si..“ Text obmieňajte nasledujúcimi spojeniami:
...zažmurkaj, zadup, zavrť sa, zatlieskaj, ukry uši, štipni sa do nosa, ukáž
jazyk...
3. Pripomeňte deťom, že oči majú na to, aby videli, uši na to, aby počuli (viď
Aktivita 8). Ale načo majú nos?
4. Nech si spomenú na vychádzku po okolí a pýtajte sa ich:
• Pamätáte sa na nejakú vôňu na vychádzke?
5. Poukážte na konkrétne miesta, kde ste boli (napríklad zberný dvor, kontajner
na smeti, pole...). Ak sa deťom nič nevybaví, pýtajte sa na vône alebo pachy,
ktoré cítili dnes ráno alebo včera pred spaním.
6. Opýtajte sa ich, ktorou časťou tela vnímajú vôňu/zápach? Zdôraznite význam
nosa ako súčasti nášho tela, ktorá nám pomáha cítiť a rozoznávať príjemné a
nepríjemné vône.

1. Nechajte deti premýšľať o iných potravinách, ktoré poznajú a opýtajte sa
ich, čo im chutí a vonia. Nech povedia svoje obľúbené slané, štipľavé, kyslé,
horké, sladké jedlo.
2. Každému dieťaťu dajte papierový tanierik a prineste staré časopisy. Nech si
vystrihnú obrázky jedál alebo potravín, ktoré majú radi a nalepia na tanier z
papiera.
3. Staršie deti si môžu svoje obľúbené jedlo na tanier nakresliť.
4. Po skončení nechajte dobrovoľníkov svoje obľúbené jedlo ukázať ostatným.
5. Opäť deťom pripomeňte, aké sú naše zmysly dôležité, najmä chuť. Naveďte
ich na fakt, ktorý poznajú, že veci majú rôzne pachy a chute, a že ľahko
rozoznáme napríklad skvelé jedlo od mamy. Tiež vieme odhadnúť, či sa dá
jedlo jesť alebo nie.
6. Nechajte deti ich prácu podpísať.
7. Uistite sa, že na zadnej strane papierového tanierika majú svoje mená a
nechajte ich, aby si ich uložili do Aflatounovej krabice. Môžete pritom spievať
pieseň o Aflatounovi.

UČÍME SA
1. Do jedného rohu v triede nalepte veselého smajlíka a do druhého smutného.
Oznámte deťom, že pôjdete na vychádzku preskúmať, čo v okolí materskej
školy uvidia a počujú.
2. Deti po jednom vyťahujú fľaštičky, ovoniavajú ich a priraďujú k smajlíkom –
veselý (vonia) alebo smutný (zapácha).
3. Po skončení deťom vysvetlite, že nos pracuje spoločne s inou časťou tela a
tou je jazyk. Jazyk nám pomáha ochutnávať jedlo.
4. Prineste vzorky jedla na ochutnávku.
5. Poproste dobrovoľníkov, aby vzorky ochutnávali so zatvorenými očami.
6. Nechajte ich hádať, čo to je. Mali by hovoriť ostatným, či je to sladké, kyslé,
horké, slané, teplé, korenené...
7. Potom ich nechajte vzorky jedla hádať iba čuchom.
8. Až keď sa všetky deti vystriedajú, potom im vzorky ukážte.
9. Pýtajte sa dobrovoľníkov, čo bolo ľahšie. Či uhádnuť tajnú vzorku pomocou
čuchu alebo ochutnaním.
10. Vysvetlite im, že pomocou chuti rozoznávame, čo je sladké, kyslé, horké,
slané, korenené.. Zároveň čuchom potom rozlišujeme medzi tým, čo je
dobre a čo zlé.

AKTIVITY NA DOMA
Dajte každému dieťaťu domov jeden papierový tanier spolu s listom pre rodičov.
Vysvetlite im, že budú zisťovať obľúbené jedlá členov rodiny. Požiadajte deti,
aby výsledok doniesli do školy a pripomeňte im, že o ňom budú rozprávať v
ďalšej aktivite pred triedou.

Nasledujúce dni sa k téme vráťte a dajte deťom možnosť porozprávať o tom, čo
sa dozvedeli.
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Noty a text piesne Ak si...

Ak si...
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ČUCH A CHUŤ Príloha 2

List rodičom

Milí rodičia,
dnes sme sa učili o našich zmysloch, konkrétne o chuti
a čuchu. Radi by sme vás zapojili do spoločnej aktivity
„Obľúbené jedlá našej rodiny“. Vezmite papierovú
tácku, ktorú dnes vaše dieťa prinieslo domov. Rozdeľte
ho podľa počtu osôb v rodine (podobne ako pizzu).
Každý člen rodiny si na svoj diel nakreslí alebo napíše
svoje obľúbené jedlo. Deti donesú výsledok do školy a
predstavia ho pred triedou.

dnes sme sa učili o našich zmysloch, konkrétne o chuti
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Aktivita 10
Zámer aktivity

Pri tejto činnosti sa deti
budú učiť o pocitoch, ako
sa pocity vyjadrujú, budú
ich odlišovať a pomenujú
ich.
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v triede
vonku
učiteľ a celá skupina
individuálna práca detí

Prílohy:
Kartičky emócií
Príbeh Mesto pocitov
Postavy emócií

Pomôcky:
hudobný nástroj
lopta
papierový tanierik pre
každé dieťa
bavlnka alebo vlna
motúzik
dierkovač
špajle
klobúková gumička

Som v mnohých smeroch jedinečný

POCITY
Deti si rozdeľte do skupín, ideálne po štyroch deťoch.

ZAČÍNAME

• Posaďte deti do kruhu. Pantomímou znázorňujte rôzne pocity a nálady a

•
•

Okruh činnosti:

50

•
•

•

vyzvite deti, aby sa o to isté pokúsili aj oni. Potom ich nechajte hádať, čo
ktorá tvár vyjadruje.
Rozprávajte sa o rôznych situáciách, ktoré môžu ovplyvniť naše
správanie, ale aj správanie našich blízkych a kamarátov.
Ukazujte im rôzne Aflatounove karty pocitov (Príloha Kartičky emócií) a
nechajte ich hádať, aký pocit/emócia je na obrázku znázornený.   
Precvičujte so všetkými kartičkami.
Oznámte deťom, že sa hráte novú hru. Budete hrať na hudobný nástroj,
zatiaľ čo deti si podávajú kartičky emócií. Prestanete hrať a dieťa, ktoré
drží v ruke kartičky, jednu vyberie. Ostatní musia predviesť emóciu z karty.  
Po hre deti pripravte na nový príbeh, ktorý im budete čítať („Mesto
pocitov“).

UČÍME SA

Odporúčanie: Príbeh „Mesto pocitov“ zaraďte z časových dôvodov
ako samostatnú aktivitu.
1. Prečítajte si príbeh „Mesto pocitov“. Po prečítaní príbehu a namaľovaní
obrázka nezabudnite zdôrazniť, že je normálne zažívať rôzne pocity – strach,
smútok, hanbu... Vysvetlite deťom, že sú prirodzené a že je dôležité podeliť
sa o ne s ostatnými ľuďmi.
2. Vysvetlite deťom, že je možné odhadnúť, čo ostatní ľudia cítia pri dlhšom
pohľade na ich tvár alebo telo. Vyčítame to najviac z výrazu tváre. Pocity
iných rozoznáme tiež z tónu ich hlasu – smútok, nadšenie, zlosť, radosť..
3. Požiadajte deti, aby v dvojici s kamarátom skúšali hovoriť tónom hlasu, keď
sú šťastné, smutné, vzrušené, nazlostené, vystrašené. Mladšie deti skúsia
vyjadriť svoje pocity výrazom tváre.

REFLEXIA

1. Dajte každému dieťaťu papierový tanierik a povedzte, že si vyrobia masku
svojho pocitu/emócie.
2. Nech premýšľajú o pocitoch, o ktorých ste čítali v príbehu. Vyberú si jeden,
ktorý sa im najviac páčil.
3. Zo starých časopisov si môžu vystrihnúť nos, uši a ústa alebo si ich môžu

sami nakresliť. Ukážte im ďalší materiál, ktorý sa dá použiť: bavlna, vlna na
vlasy. V papierovom tanieriku si za pomoci učiteľa vystrihnú otvor na oči.
Po stranách im pripevnite klobúkovú gumičku tak, aby im maska držala na
hlave. Ako alternatívu môžete papierové masky podlepiť špajlami a deti si
ich budú na tvári pridržiavať. Nechajte deti navzájom si ukázať svoje masky.
Akonáhle dieťa predvádza svoju masku, pýtajte sa ostatných:
• Aká situácia môže vyvolať takýto pocit? (napríklad nazlostená tvár)
• „Aká situácia spôsobí, že sa nazlostíte? Už ste sa tak niekedy cítili?
Kedy?“
4. Aktivitu ukončíte spevom pesničky Ak si...
• Ak chceš s nami dupať nohou, tak zadup (to sa nielen hovorí, ale aj robí) a
teraz už len striedame pohyby tela:
Ak chceš s nami žmurknúť okom, zažmurkaj
Ak chceš vyplazovať jazyk, vyplazuj
Ak chceš s nami krúžiť bruchom, tak krúž
Ak chceš s nami vrtieť zadkom, zavrť si
Ak chceš s nami tlieskať rukou, zatlieskaj
Ak chceš s nami hýbať palcom, tak len hýb
Ak chceš s nami mračiť čelo, tak sa mrač
Ak chceš s nami veľký úsmev, usmej sa
Ak chceš s nami roniť slzy, tak zaplač

Hra s Aflatounovými kartami emócií

Karty nakopírujte dvakrát. Každé dieťa si vyberie kartu, nesmie ju nikomu ukázať
a musí predviesť pocit, ktorý bol na karte. Podľa toho sa hľadajú dvojice, ktoré
predvádzali rovnaký pocit.

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI:

So staršími deťmi si vyrobte knižku pocitov. V starých časopisoch
vyhľadajte a vystrihnite obrázky znázorňujúce rôzne emócie. Po jednom
ich rozdávajte deťom, ktoré si ich nalepia na kus papiera. Zároveň sa
detí pýtajte na situácie, v ktorých sa práve takto cítia. Ich odpovede
zaznamenajte do spodnej časti papiera. Papiere všetkých detí dajte
dokopy a zviažte do malej knižky.

Aktivita 10

•

Šťastný

•

Unavený
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•

•

Kartičky emócií

Smutný

•

Nahnevaný

Plachý

•

Tešiaci sa

Prekvapený

•

•

Vydesený
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Aktivita 10

POCITY

Príbeh MESTO POCITOV

Deti rozdeľte do skupín, ideálne po štyroch deťoch.

Zámer aktivity

Deti si uvedomujú
príjemné a nepríjemné
citové zážitky.

Pomôcky:
farebné postavy emócií
(viď. Príloha Postavy
emócií k tejto aktivite)
výtvarné potreby
pozvánky
na výkrese sú
predkreslené obrysy
štyroch domov, v
každom rohu jeden
výkresov potrebujeme
toľko, koľko máme detí

Začíname
Učiteľka pomocou bubienka udáva rytmus týmito slovami: beháme, beháme,
miestečko hľadáme (niekoľko krát opakuje), slová zakončí silným úderom na
bubienok s príkazom STOP alebo SED, ĽAH, ĽAH NA CHRBTE...
Deti sa riadia podľa pokynov. Tempo sa zrýchľuje a spomaľuje. Pokiaľ hru
chcete ukončiť, vydajte povel ĽAH NA CHRBÁT A ZAVRIEŤ OČI.
Učiteľka obíde deti a na brucho im položí farebné postavy emócií z príbehu
(žltého pána Šťastného, modrého pána Strach, červenú pani Smutnú a zelenú
slečnu Nisi.
1. V ďalšej fáze hry majú za úlohu zostaviť skupiny po štyroch tak, aby v
skupine boli zastúpené všetky štyri postavy, aby tam nechýbal ani jeden
z farebných variantov. Ako pomôcku má učiteľ tieto štyri farebné postavy
umiestnené na tabuli.
2. Každá skupina dostane výkres s predkreslenými domami, farby, štetce,
lepidlo, nádobky na vodu. Nájdu si miesto v triede (pri stole, na zemi...).

Príbeh „Mesto pocitov“
Čítanie s výtvarnou činnosťou
Učiteľ začína čítať príbeh.
Kde bolo tam bolo, v ďalekom meste žili ľudia v krásnych farebných domoch. V
modrom dome býval pán Strach.
Dieťa, ktoré má v skupine modrého pána Stracha, nalepí ho na prvý domček.
Učiteľ pokračuje.
V červenom dome žila pani Smutná.
Dieťa, ktoré má v skupine červenú pani Smutnú, nalepí ju na druhý domček.
V žltom pán Šťastný.
Dieťa, ktoré má v skupine žltého pána Šťastného, nalepí ho na tretí domček.
No a v zelenom domčeku bývala slečna Nisi.
Na posledný domček si nalepte usmievajúce sa dievčatko. To je slečna Nisi.
Pokračujeme v čítaní.
Pán Strach bol takmer vždy zalezený vo svojom modrom dome. Nerád chodil
von. Stále sa bál, že ak pôjde von, stane sa mu niečo zlé. Že na neho napríklad
spadne strom alebo že sa mu mravce budú posmievať. Tiež by mohla prísť
búrka a mohol by ho zasiahnuť blesk. Pán Strach sa neustále niečoho bál, a tak
radšej zostával doma.
Ten v skupine, čo má modrý dom, v ktorom žije pán Strach, si nad neho
namaľuje čierny mrak.
Pokračovanie v čítaní.

KAPITOLA
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Aktivita 10

POCITY Príloha 2

Príbeh MESTO POCITOV

Pani Smutná, ktorá žila v červenom dome, stále plakala.
Niekedy sa prechádzala okolo svojho domu, avšak nechcela chodiť priveľmi
ďaleko, pretože si myslela, že trávu bolí, keď sa po nej šliape a ľutovala ju. Keď
sa potom vracala domov, musela sa zasa rozlúčiť so stromami a kvetinami,
ktoré cestou stretla, a plakala, že jej bude za nimi smutno. Takmer všetko ju
robilo smutnou. A tak trávila dni doma sama a plakala.

„Ahoj, ja som Nisi a som v meste nová. Veľmi rada by som sa s vami zoznámila.
Pozývam vás všetkých k sebe na obed, v sobotu o jednej. Uvarím niečo dobré a
uvidíte, že bude zábava!“
Pozvánky rozoslala a tešila sa, že všetci prídu na návštevu.
Učiteľ rozdá deťom pripravené pozvánky, ktoré si deti dozdobia (pokreslia alebo
niečím polepia...) a nalepia do domčeka.
Pokračovanie v čítaní.

V žltom dome býval pán Šťastný. Bol stále veselý, usmieval sa a vtipkoval. Bol

V sobotu Nisi poupratovala a vyzdobila svoj zelený domček, uvarila výborné

len tešiť a smiať. Bol so svojim životom spokojný a myslel si, že žiadnych iných
ľudí k svojmu životu nepotrebuje. A tak trávil čas sám, usmieval sa a sám sebe
rozprával vtipy.
Ten v skupine, čo má žltý dom, v ktorom býva pán Šťastný, si nad neho namaľuje
slniečko.
Pokračovanie v čítaní.
V poslednom dome žila slečna Nisi. Bola v meste nová, len nedávno sa
prisťahovala. Priniesla si so sebou kufor plný farebného oblečenia a buchty,
ktoré jej babička upiekla na cestu.
Ten v skupine, čo má domček zelený, si nad neho namaľuje srdiečko.
Pokračovanie v čítaní.
Po pár dňoch, keď sa Nisi v zelenom domčeku zabývala, začala premýšľať
o tom, že by sa mala zoznámiť so svojimi susedmi. „Mala by som ísť von a
predstaviť sa im. Alebo by som ich mohla všetkých pozvať k sebe na návštevu.
...“

1

obrázky a napísala:

Ten v skupine, čo má červený dom, v ktorom žije pani Smutná, si nad neho
namaľuje mrak, z ktorého prší.
Pokračovanie v čítaní.

taký šťastný, že sa vôbec o nikoho nezaujímal okrem seba. Chcel sa proste

KAPITOLA

Ten nápad sa jej zapáčil. A tak Nisi pripravila pozvánky, namaľovala na ne pekné

jedlo a prichystala aj nejaké sladké dobroty.
Okolo zeleného domčeka, kde býva Nisi, namaľujte niekoľko kvetín (každý zo
skupiny nejakú). Nisi predsa chcela mať pre hostí dom čo najkrajší.
Pokračovanie v čítaní
Hostia prišli. Pán Strach z modrého domu, pani Smutná z červeného a pán
Šťastný zo žltého domu.
Deti si namaľujú cestičku od svojho domčeka k domu Nisi. Pán Strach modrou,
pani Smutná červenou a pán Šťastný žltou farbou. Cestička povedie z každého
domu až do zeleného domu malej Nisi. To znamená, že k domčeku malej Nisi
povedú tri cesty. Modrá, červená a žltá.
Pokračovanie v čítaní.
Všetci sa dobre najedli a po jedle sa rozprávali.
Pán Strach vysvetľoval, ako nerád chodí von, pretože sa všetkého bojí a má
strach, že sa mu niečo stane. Pani Smutná rozprávala, ako stále plače a je
zo všetkého smutná. No a pán Šťastný vravel, že taký spokojný, že nikoho
nepotrebuje.
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Príbeh MESTO POCITOV

Nisi všetkých pozorne vypočula a potom sa rozhodla, že povie tiež niečo o
sebe.

Pokračovanie v čítaní.
Nakoniec povedala Nisi svojim novým priateľom: „To, ako sa cítite, je normálne

„Keď som predtým žila inde,“ začala, „dostala som ponuku prísť sem a pracovať
tu. Bola som z toho taká nadšená, že som sa cítila úplne ako pán Šťastný.
Kamaráti sa so mnou prišli rozlúčiť, ale mňa to vôbec nezaujímalo, pretože som
myslela len na to, aké to tu bude úžasné.
Ale nakoniec mi bolo ľúto, že sa s nimi dlho neuvidím.
Pána Šťastného veľmi zaujalo, že mal niekto podobné pocity ako on.

a nemali by ste kvôli tomu zostávať doma. Ako vidíte, môžete sa stretnúť s
ostatnými a porozprávať sa s nimi o svojich pocitoch. Ak sa niekomu zdôveríte s
tým, čo vás trápi, budete sa cítiť lepšie.“
Deti si  namaľujú nad svojimi domčekmi srdiečko, kto ho už má z predošlej
úlohy, počká.  
Pokračovanie v čítaní.

Deti si nad svojimi domčekmi namaľujú slniečko, kto ho už má z predošlej úlohy,
počká.  
Pokračovanie v čítaní.

Hostia sa rozlúčili a poďakovali Nisi, že ich pozvala. Sľúbili si, že už nebudú

Nisi pokračovala vo svojom rozprávaní.

Všetci z mestečka, vrátane Nisi, boli veľmi radi, že sa deň tak vydaril a že

„Keď som si ale uvedomila, že sa musím presťahovať tak ďaleko, bola som z
toho smutná. A plakala som a plakala a cítila som sa rovnako ako pani Smutná.
Našťastie ma babička utešila, pomohla mi zabaliť kufor, upiekla buchty na cestu
a všetko bolo hneď lepšie.“
Pani Smutná bola rada, že nie je sama, kto občas plače.
Deti si nad svojimi domčekmi namaľujú mrak, z ktorého prší, kto ho už má z
predošlej úlohy, počká.  
Pokračovanie v čítaní.
„No a keď som prišla sem, nikoho som tu nepoznala a všetko pre mňa bolo
cudzie,“ povedala Nisi. „A tak som sa trochu bála, celkom ako pán Strach. Tiež

žiť každý sám, ale že sa so svojím trápením budú navzájom zverovať jeden
druhému, aby im bolo lepšie.
si našli nových priateľov. Priateľov, ktorí sa niekedy cítia podobne ako oni.
Priateľov, s ktorými sa môžu o svojich pocitoch rozprávať.
Okolo ciest a domov si deti namaľujú kvietky a môžu si svoj domček vymaľovať
farbou, ktorá k nemu patrí. Pán Strach má dom modrý, pani Smutná červený,
pán Šťastný žltý a Nisi zelený. Môžu si dom vyzdobiť podľa svojich predstáv.
Učiteľ pokračuje slovami:
Teraz sa na svoj výkres pozrite. Nad domami máte nakreslený čierny mrak, mrak,
z ktorého prší, slniečko a srdiečko.
Čo myslíte, čo sme spoločne objavili?
Ste niekedy smutní, alebo máte strach, alebo ste šťastní? Poradíte si, ak máte
strach?   

som sa bála chodiť von. Potom som urobila toto stretnutie, spoznala nových
priateľov a už sa nebojím.“
Pánovi Strachovi sa uľavilo, keď zistil, že nie je jediný, kto sa niečoho bojí.
Deti si nad svojimi domčekmi namaľujú čierny mrak, kto ho už má z predošlej
úlohy, počká.  
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Postavy emócií

•

pán Strach
•

pani Smutná

•

•

slečna Nisi

Aktivita 10
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Táto časť sa zameriava na dôležité vzťahy, ktoré medzi sebou udržujú členovia rodiny.
Deti sa oboznámia s rozličnými formami rodinných vzťahov, s menami jednotlivých
členov rodiny, s rolami, ktoré majú ľudia okolo nich. Zároveň zdôrazňuje význam toho,
čo jednotliví ľudia robia, aké je ich povolanie, ako si môžu vzájomne pomáhať a robiť si
navzájom radosť.
Táto časť tiež zavádza pojem práce a sústreďuje sa na jej dôležitosť.
Modul 3:
Rodina je pre nás dôležitá
Aktivita 11: Dôležití ľudia v mojom živote
Aktivita 12: Tri žaby
Aktivita 13: Rodina je pre nás dôležitá
Modul 4:
Čo všetko spolu robíme
Aktivita 14: Dôležití ľudia v mojom živote
Aktivita 15: Prečo je dôležité doma pomáhať

Vzdelávacie ciele:
•
•
•

zoznamovanie sa s pravidlami správania vo vzťahu k druhým
osvojenie si elementárnych poznatkov, schopností a zručností dôležitých pre
nadväzovanie a rozvíjanie vzťahov dieťaťa k iným ľuďom
posilňovanie prosociálneho správania a postojov vo vzťahu k ostatným ľuďom

Očakávané výstupy:
• Poznám svoje meno a mená všetkých členov mojej rodiny.

• Viem, že každý v rodine i v škole má svoju rolu a každý je dôležitý.
• Poznám  pojem „potreby“.

• Rozumiem bežným prejavom emócií a nálad.
• Viem, že ľudia majú rôzne povolania.

• Učím sa vnímať, čo si druhý praje alebo potrebuje, vychádzam mu v ústrety.

Previazanosť so ŠVP pre PPV:
Táto kapitola sa prelína so vzdelávacou oblasťou: prosociálna výchova.
Zámerom vzdelávacieho úsilia učiteľa je oblasť interpersonálna a intrapersonálna
- podporovať vzťah dieťaťa k inému dieťaťu či dospelému, posilňovať, kultivovať či
obohacovať ich vzájomnú komunikáciu a zabezpečovať pohodu v týchto vzťahoch.
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť – Ľudia v blízkom a širšom okolí
Výkonový štandard: Vymenovať členov blízkej a širšej rodiny
Výchovno-vzdelávací cieľ: Identifikovať členov rodiny, poznať mená rodičov a mená
ďalších členov rodiny.

Aktivita 11
Zámer aktivity

Počas tejto činnosti sa
deti naučia mená členov
rodiny. Uvedomia si
dôležitosť každého člena
rodiny.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:
List rodičom

Pomôcky:
biely papier
nastrihaný na
štvorce 4x4 cm
pre každé dieťa
kartón veľkosti
A4 s pretlačeným
„rámom obrazu“
prúžky z farebného
papiera alebo
paličky od nanukov
– materiál na
vyzdobenie okrajov
špajle
lepiaca páska
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DÔLEŽITÍ ĽUDIA V MOJOM ŽIVOTE
ZAČÍNAME
1.Povedzte deťom, že si vyrobia rámik na fotku ich blízkych.
2.Každému dieťaťu dajte jeden kartón, prúžky farebných papierov alebo paličky
od nanukov.
3.Vyzvite deti, aby si rámik vyzdobili podľa svojich predstáv.
4.Potom, ako deti urobia rámiky, im dajte lepidlo, ktorým si rámik nalepia na
kartón.

UČÍME SA
1.Spýtajte sa detí:
• Kto sú blízki ľudia vo vašom živote?
• Prečo sú výnimoční?
• Ako im dokážete, že sú pre vás výnimoční?
• Čo s nimi radi robíte?
Deťom nechajte na rozprávanie dostatok času.
2.Vysvetlite deťom, že keď sa ľudia majú radi, je veľmi dôležité vedieť potešiť
toho druhého, hovoriť si navzájom, že sa máme radi, ukázať svoju lásku tým,
čo pre nich robíme.
3.Spýtajte sa detí:
• Urobil pre teba niekto niečo, čo sa ti páčilo?
• Objal ťa, poďakoval ti za niečo alebo ťa niekam zobral?
• Ako ľuďom ukážete, že ich mate radi?
4.S mladšími deťmi je jednoduchšie sa zamerať na diskusiu o tom, čo sa
im páči a čo robia so svojimi blízkymi. So staršími deťmi sa môžete viac
sústrediť na to, čo im poskytuje rodina (strava, domov, oblečenie, atď.)
alebo na to, ako im pomáhajú jednotliví členovia rodiny. Nechajte deťom na
diskusiu dostatok času.
5.Dajte deťom vopred pripravené papierové štvorce a požiadajte ich, aby na
každý nakreslili tvár najdôležitejších členov rodiny.
6.Potom, ako dokončia kresbu, im rozdajte špajle (1 na každú tvár).
7.Deti si na zadnú stranu kresieb nalepia špajle pomocou lepiacej pásky.
Pomôžte im tam pripísať aj mená členov rodiny. Ak niektoré dieťa mená
nevie, napovedzte mu (väčšinu údajov nájdete na evidenčných lístkoch). Deti
sa tiež môžu opýtať doma rodičov a informácie doplniť nasledujúci deň.

REFLEXIA
1.Deti si sadnú do kruhu a pred seba rozložia nakreslené tváre svojich blízkych.
2.Zaspievajte si pieseň „Kde je“ (viď aktivita 5). Začnite menom každého
dieťaťa.
3.Ďalej pokračujte „Kde je mama (ocko, brat, atď.)“ a požiadajte deti, aby
ukazovali tváre jednotlivých členov rodiny.
4.Na záver si deti nalepia tváre svojich blízkych do vyrobeného rámika. Je
praktickejšie tváre nalepiť pomocou lepiacej gumy ako napevno, dajú sa
kedykoľvek odlepiť a pesničku alebo inú aktivitu si deti môžu zopakovať.
5.Požiadajte deti, aby si rámik uložili do Aflatounových škatúľ.

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI
Pošlite rodičom list, v ktorom ich vyzvete, aby deťom ukázali
nejakú spomienku na svoje detstvo. Použite šablónu.
V nasledujúcich dňoch sa k téme vráťte a dajte deťom možnosť
porozprávať o tom, čo priniesli.

JA A MOJA RODINA Starostlivosť o ľudí, ktorých máme radi
Modul 3

Rodina je pre nás dôležitá
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Aktivita 11

JA A MOJA RODINA Starostlivosť o ľudí, ktorých máme radi
Modul 3

Rodina je pre nás dôležitá

DÔLEŽITÍ ĽUDIA V MOJOM ŽIVOTE

Príloha 1

List rodičom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa rozprávali o dôležitých ľuďoch v živote vašich
detí. Keď chcete pomôcť, aby vaše dieťa túto tému lepšie
pochopilo, ukážte mu, prosím, fotografie alebo nejakú vec
(kus oblečenia, hračku), ktorú ste mali ako dieťa.
Nechajte dieťa priniesť tento predmet do materskej školy.
Ak nechcete, aby ho nosilo do školy, môžete ho spolu
s dieťaťom nakresliť. Nech dieťa predmet alebo kresbu
donesie na ďalší deň, kedy sa na túto tému budeme
rozprávať s ostatnými deťmi.

dnes sme sa rozprávali o dôležitých ľuďoch v živote vašich detí.
Keď chcete pomôcť, aby vaše dieťa túto tému lepšie pochopilo,
ukážte mu, prosím, fotografie alebo nejakú vec (kus oblečenia,
hračku), ktorú ste mali ako dieťa.
Nechajte dieťa priniesť tento predmet do materskej školy. Ak
nechcete, aby ho nosilo do školy, môžete ho spolu s dieťaťom
nakresliť. Nech dieťa predmet alebo kresbu donesie na ďalší
deň, kedy sa na túto tému budeme rozprávať s ostatnými deťmi.

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa rozprávali o dôležitých ľuďoch v živote vašich
detí. Keď chcete pomôcť, aby vaše dieťa túto tému lepšie
pochopilo, ukážte mu, prosím, fotografie alebo nejakú vec
(kus oblečenia, hračku), ktorú ste mali ako dieťa.
Nechajte dieťa priniesť tento predmet do materskej školy.
Ak nechcete, aby ho nosilo do školy, môžete ho spolu
s dieťaťom nakresliť. Nech dieťa predmet alebo kresbu
donesie na ďalší deň, kedy sa na túto tému budeme
rozprávať s ostatnými deťmi.

dnes sme sa rozprávali o dôležitých ľuďoch v živote vašich detí.
Keď chcete pomôcť, aby vaše dieťa túto tému lepšie pochopilo,
ukážte mu, prosím, fotografie alebo nejakú vec (kus oblečenia,
hračku), ktorú ste mali ako dieťa.
Nechajte dieťa priniesť tento predmet do materskej školy. Ak
nechcete, aby ho nosilo do školy, môžete ho spolu s dieťaťom
nakresliť. Nech dieťa predmet alebo kresbu donesie na ďalší
deň, kedy sa na túto tému budeme rozprávať s ostatnými deťmi.

S pozdravom

S pozdravom
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TRI ŽABY
ZAČÍNAME

Zámer aktivity

Počas tejto činnosti sa
deti naučia rozpoznať
úlohy jednotlivých členov
rodiny a pochopiť pojem
potreby.rodiny.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:
Príbeh TRI ŽABY
Bábätko
Deň s mojou rodinou
List rodičom

Pomôcky:
vyveselý a smutný
smajlík (viď Aktivita
6)
kúsky látky na
výrobu perinky pre
bábätko
výtvarné potreby

1.Než začnete, požiadajte deti, aby ukázali predmety, ktoré im dali rodičia v
rámci predchádzajúcej aktivity.
2.Povedzte im, aby porozprávali, čo vedia o bábätkách.
3.Opýtajte sa ich ešte napríklad:
• Čo robia bábätká?
• Čo potrebujú bábätká?
• Môžu žiť bábätká samé?

UČÍME SA

1.Prečítajte si príbeh Tri žaby. Pri čítaní vyzvite deti, aby napodobňovali zvuky a
pohyby zvierat z príbehu podľa vášho príkladu.
2.Keď dočítate, opýtajte sa:
• O čom bol tento príbeh?
• Ktoré zvieratá si chceli bábätko osvojiť?
• Prečo sa nedokázali postarať o bábätko?
• Čo potrebovalo bábätko na prežitie? (Zoznámte ich s pojmom potreby.)
3.Nakreslite na podlahu čiaru. Umiestnite kresbu usmiatej tváre na jednu stranu
a kresbu smutnej tváre na druhú stranu. Deťom povedzte, že budete hovoriť
pravdivé a nepravdivé vety a ich úlohou je premiestniť sa na stranu, kde je
smutná tvár, ak si myslia, že nehovoríte pravdu a naopak na stranu, kde je
veselá tvár, ak si myslia, že hovoríte pravdu.
4.Ak je to možné, povedzte deťom, aby na miesta skákali ako žaby. Ten, kto
bude prvý, môže ostatným vysvetliť, prečo si myslí, že to, čo hovoríte je
pravda alebo nepravda.
5.Postupne hovorte tieto výroky:
• bábätká potrebujú mlieko,
• bábätká potrebujú malinovku,
• bábätká potrebujú čokoládu,
• bábätká potrebujú rodičov, aby sa o nich starali,
• bábätká môžu spať na ulici,
• všetky deti by mali dostať to, čo dostávajú bábätká.
6.Pripomeňte deťom, že každé dieťa potrebuje rodinu, ktorá sa o neho bude
starať a mať ho rada.

alebo polepia. Ide o to, aby to bolo pekné a deťom sa to páčilo.
3.Každé dieťa si vyberie z pripravených kusov látky perinku pre bábätko.
4.Do postieľky si pomocou lepiacej gumy deti pripevnia bábätko a perinku.
5.Nechajte deti, nech sa s bábätkom hrajú. Pýtajte sa, čo robia, ako sa o
bábätko starajú.
6.Opakujte kľúčové ponaučenie, že všetky deti potrebujú mať rodinu, ktorá im
poskytuje domov, stará sa o ich potreby a poskytuje im starostlivosť a lásku.
Zdôraznite tiež, že je dôležité, aby si všetci v rodine pomáhali a podporovali
sa navzájom.

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI na doma

„Deň s mojou rodinou“ (Príloha Deň s mojou rodinou)
Pošlite rodičom list, aby deťom pomohli cez víkend vyplniť
pracovný list Deň s mojou rodinou. Použite šablónu.

dOPLNKOVá aktivita

Vytvorte s deťmi brožúrku na tému Môj deň s rodinou. Zdôraznite použitie
časových období, napr. Ráno si... Nech nakreslia rôzne veci, ktoré v priebehu
dňa robia. Keď to budú mať hotové, napíšu si na brožúrky svoje mená a vložia si
ich do Cestovného kufríka Aflatouna.
Deti môžete rozdeliť na tri skupiny a každej skupine povedzte, aby spolu zahrali
nejakú scénku zo svojho dňa s rodinou.

REFLEXIA
Rozdeľte deťom obrázky bábätka (Príloha Bábätko). Staršie deti si bábätko
vystrihnú samostatne, mladším deťom obrázok vystrihnite vy.
1.Vyzvite deti, aby fixkou dokreslili detaily tváre a vyfarbili ju farbičkami.
2.Zo štvrtiny papiera A4 si deti vyrobia postieľku. Papier ľubovoľne pomaľujú
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Aktivita 12

TRI ŽABY Príloha 1

Príbeh TRI ŽABY

V ďalekom lese žili tri žaby. Rady spievali. (Aj keď nemali veľmi pekné hlásky.)
Jedného dňa sa rozhodli nacvičovať si spev pri rieke.
„Kvak-kvak-kvak-kvak-kvak!” hovorí prvá žaba. „Kvaky-kvaky!” pridala sa druhá.
„Kuňk-kuňk-kváák,” pokračovala tretia.
Rozdeľte deti na tri skupiny a požiadajte ich, aby skúsili kvákať ako žaby. Najprv
každá skupina sama, potom všetky deti spolu. Pokračujte v čítaní.

Zámer aktivity
Deti sa sústredia
na text a skúsia
dotvoriť, ako sa
bude dej odvíjať a
prečo, na riešenie
použijú svoje
skúsenosti.

Zrazu však všetky prestali, keď začuli: „Uááá! Uááá! Uááá!“
Zbadali v rieke plávať košík.
Opýtajte sa detí, čo si predstavujú, že by mohlo byť v košíku. Pokračujte v čítaní.
Keď priskákali bližšie, nemohli uveriť vlastným očiam. V košíku bolo dieťatko.
„Dieťatko, dieťatko! Prečo plačeš?“ pýta sa jedna žabka.
„Prečo si v košíku?” hovorí druhá.
„Kde máš rodinu?“ pridala sa tretia.
„Uááá! Uááá! Uááá!“ ozvalo sa z košíka.
Spýtajte sa detí, čo si o tom myslia. Rozoberte všetky detské nápady – nie len o
bábätku v koši, ale i o tom, čo asi žaby urobili. Pomáhajte deťom otázkami, ktoré
vychádzajú z rozhovoru. Pokračujte v čítaní.

Metóda
riadeného čítania
Metóda riadeného čítania
núti poslucháča pozorne
počúvať text, sústrediť sa
a používať svoje vlastné
názory a skúsenosti.
Základom je čítať text po
častiach a vždy sa po
určitom čase zastaviť,
zrekapitulovať prečítané
a predvídať ďalší vývoj
príbehu.

„Nemá žiadnu rodinu?“ čudovala sa prvá žaba a poškriabala sa po hlave.
„Potrebuje rodinu, ktorá sa o neho bude starať,“ povzdychla si druhá žaba.
„To nebude problém! My mu rodinu nájdeme,“ hovorí tretia žaba.
Tri žabky sa teda rozhodli, že dieťatku nájdu rodinu.
Požiadajte deti, aby popremýšľali o tom, ako to žaby uskutočnili a kde asi mohli
hľadať rodinu. Pokračujte v čítaní.
Najprv išli za dvoma kozami.
„Méé... Mééé... Dáme mu čerstvú trávu,“ povedali kozy.
Spýtajte sa detí, či si myslia, že by to mohla byť pre bábätko tá správna rodina a
prečo. Ďalej spoločne premýšľajte o tom, koho by mohli ešte žaby osloviť.
„Ale deti nejedia trávu,“ hovoria žaby a krútia hlavami.
„Krák, krák! To dieťa bude v bezpečí tu hore v mojom pevnom hniezde,“
zakrákala vrana.
„Ale dieťa nemôže bývať v hniezde,“ vysvetlili žaby.
„Gŕŕ! Gŕŕr! Dajte ho mne, u mňa bude v najväčšom bezpečí!“ chválil sa starý lev.
„Všetci v lese sa ma boja!“
„Ak sa o neho budeme starať my, bude taký múdry ako my,“ povedal soví párik.

KAPITOLA
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„Prečítame mu všetky naše knižky!”
„Ssss! Ssss! Samozrejme, že by sme sa o neho mali postarať my!“
povedal otec had. „Budeme ho mať radi ako vlastného.“ „Môžeme ho
objať?“ spýtala sa dychtivo hadia mama a už sa začala stáčať okolo krku
dieťatka.
„Počkaj! Nechaj ho!“ kričali žaby. „Vaša láska ho zadusí!“
A prišli aj ďalšie zvieratká z lesa. Zoradili sa. Každé z nich malo niečo,
čo dieťatko potrebovalo. Každé z nich ponúklo svoju starostlivosť. Ale tri
žabky sa napriek tomu nevedeli rozhodnúť, kto by sa mal o dieťatko starať.
Položte deťom otázku, či existuje nejaké zvieratko, ktoré by sa mohlo o
dieťatko postarať a mohlo by pre neho mať niečo, čo bábätko potrebuje k
svojmu životu. Ďalší rozhovor je o tom, čo vlastne bábätko potrebuje.
Deti pomenujú rôzne zvieratká z lesa, môžu spomínať na to, keď boli malé.
Niektoré môžu mať skúsenosti s malým súrodencom. Spoločne s deťmi
skladajte všetky informácie.
„Niekto ide!“ zakričali tri žaby, keď sa k rieke priblížila dvojica ľudí. Žaby sa
rýchlo skryli.
Deti hádajú, kto by to mohol byť. Pokračujte v čítaní.
Ticho sa prizerali, ako sa muž so ženou približujú k rieke a ku košu s
dieťaťom.
„Je to dieťatko! V koši je dieťatko!“ „Uááá! Uáááá! Uááá!“
Popremýšľajte spolu s deťmi o tom, čo asi muž a žena urobia, ako bude
príbeh pokračovať.Pokračujte v čítaní.
„Potrebuje rodinu, ktorá sa o neho postará. Zoberme si ho a bude to naše
dieťa,” povedali si muž so ženou a bábätko objali.
Tri žaby sledovali pár až do domu. Cez škáru v stene videli, ako dieťatku
pripravili kolísku, oblečenie a uspali ho.
„Ako ho budeme volať? Mali by sme mu dať meno.“
„Volajme ho Noel!“
Tri žaby sa na seba pozreli. Konečne má dieťatko rodinu. Boli také šťastné,
že keď sa vrátili k rieke, znovu začali spievať.
Keď tí dvaja ľudia počuli žabí spev, boli zmätení. Dieťatko otvorilo oči,
obzrelo sa a usmialo.
Nakoniec sa spýtajte detí, či to bolo dobré riešenie. Pri rozhovore sa
môžete dotknúť aj situácie, keď deti nemajú rodičov. Pri rozhovore sa
nechajte viesť deťmi, reagujte na ich podnety a usmerňujte ich.
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Bábätko
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TRI ŽABY Príloha 3

•

Deň s mojou rodinou

KRESBY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopoludnia som...

s mojou rodinou

Deň s mojou rodinou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Popoludní som...

s mojou rodinou

Večer som...

s mojou rodinou
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TRI ŽABY Príloha 4

List rodičom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa opäť rozprávali o rodine a naučili sme sa vážiť si a oceniť
rolu každého jej člena.
S vašou pomocou môže dieťa pochopiť túto tému ešte lepšie. Vyrobte si zo
starého oblečenia každého z členov rodiny rodinnú prikrývku. Začnite tým,
že nájdete staré oblečenie, ktoré môžete rozstrihať. Rodinnú prikrývku si vyrobíte
nasledovne:
• rozstrihajte oblečenie na štvorce s veľkosťou 10 x 10 cm,
• zošite kúsky oblečenia, aby ste dostali veľkú prikrývku v tvare obdĺžnika.
• požiadajte aj členov širšej rodiny alebo priateľov o kúsky ich oblečenia.
Pripomeňte deťom, aby vyrobenú prikrývku priniesli do školy!

dnes sme sa opäť rozprávali o rodine a naučili sme sa vážiť si a oceniť
rolu každého jej člena.
S vašou pomocou môže dieťa pochopiť túto tému ešte lepšie. Vyrobte si zo
starého oblečenia každého z členov rodiny rodinnú prikrývku. Začnite tým,
že nájdete staré oblečenie, ktoré môžete rozstrihať. Rodinnú prikrývku si vyrobíte
nasledovne:
• rozstrihajte oblečenie na štvorce s veľkosťou 10 x 10 cm,
• zošite kúsky oblečenia, aby ste dostali veľkú prikrývku v tvare obdĺžnika.
• požiadajte aj členov širšej rodiny alebo priateľov o kúsky ich oblečenia.
Pripomeňte deťom, aby vyrobenú prikrývku priniesli do školy!

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa opäť rozprávali o rodine a naučili sme sa vážiť si a oceniť
rolu každého jej člena.
S vašou pomocou môže dieťa pochopiť túto tému ešte lepšie. Vyrobte si zo
starého oblečenia každého z členov rodiny rodinnú prikrývku. Začnite tým,
že nájdete staré oblečenie, ktoré môžete rozstrihať. Rodinnú prikrývku si vyrobíte
nasledovne:
• rozstrihajte oblečenie na štvorce s veľkosťou 10 x 10 cm,
• zošite kúsky oblečenia, aby ste dostali veľkú prikrývku v tvare obdĺžnika.
• požiadajte aj členov širšej rodiny alebo priateľov o kúsky ich oblečenia.
Pripomeňte deťom, aby vyrobenú prikrývku priniesli do školy!

dnes sme sa opäť rozprávali o rodine a naučili sme sa vážiť si a oceniť
rolu každého jej člena.
S vašou pomocou môže dieťa pochopiť túto tému ešte lepšie. Vyrobte si zo
starého oblečenia každého z členov rodiny rodinnú prikrývku. Začnite tým,
že nájdete staré oblečenie, ktoré môžete rozstrihať. Rodinnú prikrývku si vyrobíte
nasledovne:
• rozstrihajte oblečenie na štvorce s veľkosťou 10 x 10 cm,
• zošite kúsky oblečenia, aby ste dostali veľkú prikrývku v tvare obdĺžnika.
• požiadajte aj členov širšej rodiny alebo priateľov o kúsky ich oblečenia.
Pripomeňte deťom, aby vyrobenú prikrývku priniesli do školy!

S pozdravom

S pozdravom
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Aktivita 13

JA A MOJA RODINA Sme spolu šťastní
Modul 3

Rodina je pre nás dôležitá

RODINA JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ

Zámer aktivity

ZAČÍNAME

Okruh činnosti:

1.Pripomeňte deťom aktivitu, keď sa hovorilo o pocitoch (viď Aktivita 10).
Pripomeňte si, aké je dôležité podeliť sa o svoje nálady a vedieť, ako sa kto
cíti.
2.Ukážte im kartičky emócií a spoločne s deťmi ich pomenujte.
3.Nechajte deti sedieť v kruhu a každému dajte jednu kartičku. Povedzte im,
aby kartičku neukazovali ostatným deťom. Vybrané dieťa sa pokúsi ostatným
mimikou predviesť náladu na svojej kartičke. Ostatné deti hádajú, o akú
náladu ide. Pracujeme tak dlho, kým sa nevystriedajú všetky deti.
4.Výmena: Rozdeľte deti do dvojíc. Každá dvojica si vyžrebuje jednu
kartičku emócií. Dvojica sa poradí, čo majú na kartičke a ako to predvedú
pantomímou.

V tejto činnosti sa deti
učia rozpoznať emócie a
pocity, začínajú rozumieť
pojmu „urobiť niekomu
radosť“.

v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:
Kartičky emócií – pre
každé dieťa jedna
kartička

Pomôcky:
pre každé dieťa
škatuľka od väčších
zápaliek (natretá na
bielo)
väčšie množstvo
farebných alebo
vzorovaných
papierových
štvorčekov (2x2cm)
na mozaiku
„poklad“ do
škatuliek
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3.Povedzte deťom, že sa pokúsime urobiť niekomu radosť tým, že mu vyrobíme
darček.
4.Výroba darčeka – technika mozaiky.
• Rozdeľte deťom papierové krabičky.
• Deti si ich vyzdobia pomocou farebných a vzorovaných papierových
štvorčekov s veľkosťou 2x2 cm a lepidla.
• Do krabičiek si deti môžu dať nejaký poklad (napr. sklenené kamienky...).
5.Deti samé rozhodnú, ktorému členovi rodiny darček venujú, alebo si ho
nechajú pre vlastné potešenie.

UČÍME SA
1.Vysvetlite deťom, že aj ich blízki majú rôzne pocity a nálady. Napríklad
niekedy, keď prídu domov po práci, môžu byť unavení alebo nervózni, ale aj
smutní, pretože sa im niečo nepodarilo alebo naopak šťastní, pretože v ten
deň niečo pekné zažili.
2.Rozprávajte deťom modelové situácie, aby ste im ukázali, ako sa kto môže
cítiť. Požiadajte ich, aby sa mimikou pokúsili napodobniť danú náladu:
• Mamka našla rozbitý tanier.
• Brat dostal novú hračku.
• Sestra zabudla, kam položila bábiku.
• Ocko prišiel domov unavený z práce.
• Babka je chorá a leží v posteli.
3.V prípade, že je táto činnosť pre mladšie deti príliš zložitá, môžete sa
sústrediť len na veselé a smutné pocity.

REFLEXIA
1.Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo môže potešiť ich rodinných príslušníkov a
naopak čo ich môže nazlostiť.
2.Vysvetlite im, že veci, ktoré robíme, majú vplyv na ostatných. To znamená,
že ľuďom môžeme priniesť spokojnosť, ale takisto v nich môžeme vyvolať
smutné pocity a pocity hnevu.

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI
Starších deti sa pýtajte, čím niekoho nazlostia alebo
zarmútia.
• Ako ste sa cítili?
• Ako sa pri takom správaní cítili členovia vašej rodiny?
• Ako ste to vyriešili?
Môžete tým otvoriť zložité situácie a potom je najlepšie
deti počúvať. Môže to byť jeden z možných kľúčov
k psychickej pohode dieťaťa.

Aktivita 14
Zámer aktivity

V tejto činnosti sa deti
zoznámia s rôznymi
povolaniami, remeslami
a pracovnými nástrojmi.
Porozumejú povolaniu
svojich rodičov.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
učiteľ a malá
skupina

Prílohy:
Notový zápis a text
piesne ČO JE MOJA
PRÁCA
List rodičom
Povolanie

Pomôcky:
vobrázky rôznych
povolaní
obrázky či
konkrétne pomôcky
a nástroje, ktoré sa
vzťahujú k vybraným
povolaniam
vyrobená plastelína
(viď návod)

KAPITOLA
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DÔLEŽITÍ ĽUDIA V MOJOM ŽIVOTE
ZAČÍNAME

DOMÁCA PLASTELÍNA

1.Posaďte deti do kruhu.
2.Na stoly rozložte obrázky rôznych profesií.
3.Do prostriedku kruhu položte obrázky pomôcok a nástrojov, ktoré sa vzťahujú
k profesiám na obrázkoch. Osvedčilo sa používať skutočné nástroje a
pomôcky.
4.Požiadajte deti, aby si postupne brali nástroje a pomôcky a priraďovali k nim
správnu profesiu. K jednej profesii môže patriť aj viac nástrojov a pomôcok.
5.Nechajte sa vystriedať všetky deti.
6.Pripomeňte deťom, že všetky druhy práce sú dôležité. Vyzdvihnite tento
poznatok tým, že deťom dávate otázky, ako napr.:
• Čo myslíte, čo by sa stalo, keby neboli žiadni policajti?
• Čo myslíte, čo by sa stalo, keby neboli žiadni poľnohospodári?
• Čo myslíte, čo by sa stalo, keby neboli žiadni hasiči?
• Čo myslíte, čo by sa stalo, keby neboli žiadni lekári?

150g hladkej múky
75g soli
1 PL oleja
2PL octu
300ml vody
potravinárske farbivo

UČÍME SA
1.Spýtajte sa detí:
• Čo robia vaši rodičia?
• Už ste niekedy boli u nich v práci?
• Môžete nám porozprávať o tom, čo ste tam videli?
• Prečo si myslíte, že vaši rodičia musia chodiť do práce?
2.Nechajte deti, aby z plastelíny vytvorili nástroje, ktoré rodičia používajú v
zamestnaní.
3.Keď majú nástroje vyrobené, položte ich na papier a pýtajte sa detí, čo ich
rodičia s týmto nástrojom robia. (napr.: „Môj ocko používa veľký nôž pri práci
s drevom.“)

REFLEXIA
1.Pripomeňte deťom, že rodičia potrebujú prácu, aby zarobili peniaze, aby
mohli kúpiť jedlo a veci, ktoré rodina potrebuje.
2.Naučte deti pesničku „Čo je moja práca?“
3.Spoločne vymyslite ďalšie slová piesne.
4.Výrobky z plastelíny si deti uložia do Aflatounovej škatule.

Na teflonovú panvicu nasypeme múku a soľ. Prilejeme vodu zafarbenú
potravinárskym farbivom a primiešaným octom a olejom. Zmes za stáleho
miešania zohrievame až do úplného zhustnutia. Panvicu plastelínou úplne
vytrieme. Keď máme krásny mäkký nelepivý bochník a čistú panvicu, môžeme
vypnúť sporák. Potom cesto rukami vypracovávame do vychladnutia. Plastelínu
držíme v igelitovom vrecku v chladničke. Trvanlivosť v mäkkom stave je v
chladničke cca 3 týždne.

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI na doma:

Požiadajte rodičov, aby zoznámili deti so svojím zamestnaním.
Použite šablónu.

dOPLNKOVá aktivita

Deti sedia v kruhu. Povedzte nahlas povolanie a deti k nemu
pripoja predmet alebo nástroj činnosti. Napr. hasič – hasičské
auto, lekár – injekčná striekačka.

JA A MOJA RODINA Starostlivosť o ľudí, ktorých máme radi
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Aktivita 14

JA A MOJA RODINA Starostlivosť o ľudí, ktorých máme radi
Modul 4

Čo všetko spolu robíme

PREDSTAVY A POVOLANIE Príloha 1

ČO JE MOJA PRÁCA

* Pri speve sa striedajú dieťa sólista a zbor všetkých detí.
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Aktivita 14

PREDSTAVY A POVOLANIE Príloha 2

•

•

•

•

•

•

Milí rodičia,

•

List rodičom

Milí rodičia,

•

•

práve sme sa rozprávali o rôznych povolaniach, o pomôckach

•

práve sme sa rozprávali o rôznych povolaniach, o pomôckach

•

a nástrojoch, ktoré sú pre tieto povolania nevyhnutné. Môžete svoje

•

a nástrojoch, ktoré sú pre tieto povolania nevyhnutné. Môžete svoje

•

deti zoznámiť s vaším povolaním a s tým, čo vaša práca prináša.

•

deti zoznámiť s vaším povolaním a s tým, čo vaša práca prináša.

•

Deti sa naučili veľa nových vecí a vy nám môžete pomôcť naučiť

•

Deti sa naučili veľa nových vecí a vy nám môžete pomôcť naučiť

•

ich ešte viac. Budeme sa o tom rozprávať v ďalšej aktivite.

•

ich ešte viac. Budeme sa o tom rozprávať v ďalšej aktivite.

•
•

•
•

S pozdravom

•
•

S pozdravom

•
•

Milí rodičia,

•

Milí rodičia,

•

•

práve sme sa rozprávali o rôznych povolaniach, o pomôckach

•

práve sme sa rozprávali o rôznych povolaniach, o pomôckach

•

a nástrojoch, ktoré sú pre tieto povolania nevyhnutné. Môžete svoje

•

a nástrojoch, ktoré sú pre tieto povolania nevyhnutné. Môžete svoje

•

deti zoznámiť s vaším povolaním a s tým, čo vaša práca prináša.

•

deti zoznámiť s vaším povolaním a s tým, čo vaša práca prináša.

•

Deti sa naučili veľa nových vecí a vy nám môžete pomôcť naučiť

•

Deti sa naučili veľa nových vecí a vy nám môžete pomôcť naučiť

•

ich ešte viac. Budeme sa o tom rozprávať v ďalšej aktivite.

•

ich ešte viac. Budeme sa o tom rozprávať v ďalšej aktivite.

•
•

•
•

S pozdravom

KAPITOLA

2

S pozdravom

JA A MOJA RODINA Starostlivosť o ľudí, ktorých máme radi
Modul 4

Čo všetko spolu robíme

73

KAPITOLA

2

Aktivita 14
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PREDSTAVY A POVOLANIE Príloha 3

Povolania
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Aktivita 15
Zámer aktivity

• Počas tejto činnosti sa
deti zoznámia s pojmami
pomáhať niekomu,
pomáhať si navzájom,
pomáhať doma. Zistia,
prečo a ako veľmi je
dôležité pomáhať. Je to
potrebné alebo nutné?

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:
Príbeh AFLATOUN
POMÁHA
Notový zápis a text
piesne TAKTO A
TAK
List rodičom
Pomáhame

KAPITOLA
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PREČO JE DÔLEŽITÉ DOMA POMÁHAŤ
ukladanie riadov do umývačky, odnášanie riadov zo stola

ZAČÍNAME

1.Povedzte deťom, že Aflatoun doma často pomáha a robí tým radosť celej
rodine. Jeho rodina robí tiež veľa vecí, aby bol Aflatoun šťastný.
2.Rozprávajte deťom, čo všetko Aflatoun doma robí, aby pomohol rodine a ak
to isté robia aj deti, nech vyskočia a zakričia: Ja som Aflatoun! Môžete použiť
nasledujúce príklady:
• Aflatoun si stelie posteľ.
• Aflatoun pomáha rodičom pri príprave večere.
• Aflatoun doma prestiera stôl.
• Aflatoun polieva kvety.
• Aflatoun kŕmi domáce zvieratká.
• Aflatoun si ukladá hračky.
• Aflatoun pomáha mladším súrodencom.
Pre spestrenie môžete meniť aj pohyb pri kladných odpovediach (chytia sa
za uši, zatlieskajú si na stehná...).
3.Spýtajte sa detí:
• Čo si myslíte, prečo Aflatoun robí doma všetky tieto veci?
• Čo by sa stalo, keby ich neurobil?
• Čo by sa stalo, keby ich nikto neurobil?

• triedenie odpadu – PET fľaše
• nakupovanie – drobné nákupy
• domáce zvieratká – kŕmenie, prechádzky

Jedno dieťa vymyslí a predvedie nejakú pracovnú činnosť a ostatné po
ňom opakujú.
5.Ak nebudú mať deti nápady, môžete využiť pracovný list Pomáhame (Príloha
Pomáhame).

REFLEXIA

1.Naučte deti pesničku: Takto a tak. Obmieňajte slová na základe slov, ktoré
deti vymyslia.
2.V nasledujúcich veršoch vymieňajte slovo mama za slovo ocko alebo iných
členov rodiny.

UČIME SA

1.Prečítajte si príbeh Aflatoun pomáha (Príloha Príbeh AFLATOUN POMÁHA).
Spýtajte sa detí:
• Tiež doma pomáhate ako Aflatoun?
• Čo robíte doma?
• Prečo si myslíte, že je dôležité pomáhať svojej rodine?
2.Vysvetlite deťom, že tak ako Aflatoun aj ich rodiny a najmä ich rodičia im
ukážu, ako môžu pomáhať svojej rodine.
3.Pripravte deti na to, že spolu budete robiť všetko, čo robí doma Aflatoun.
Začnite napríklad takto:
• Teraz si všetci ustelieme svoje postieľky. Predveďte ustielanie postele.
• Teraz pôjdeme pomôcť rodičom pripraviť večeru. Predveďte varenie,
atď.
4.Požiadajte deti, aby vymysleli, ako môžu pomôcť niektorému členovi rodiny.
Príklady:
• práce v záhrade – trhanie buriny, polievanie
• upratovanie – ustielanie postele, utieranie prachu, upratovanie hračiek,
zametanie, vysávanie, triedenie ponožiek, podávanie oblečenia a
štipcov pri vešaní
• kuchyňa – utieranie riadu, prestieranie stola, pomoc pri varení a pečení,

AKTIVITY NA DOMA:
Deti si doma pripravia spolu s rodičmi päť činností, ktoré môžu
robiť ako pomoc v domácnosti. Použite šablónu.

JA A MOJA RODINA Starostlivosť o ľudí, ktorých máme radi
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Čo všetko spolu robíme
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Aktivita 15
Zámer aktivity

Dieťa si uvedomí, že
každý má v rodine svoju
úlohu, podľa ktorej je
potrebné správať sa a
brať pritom ohľad na
druhých, učí sa potlačiť
svoje priania v prospech
druhých.

JA A MOJA RODINA Starostlivosť o ľudí, ktorých máme radi
Modul 4
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Čo všetko spolu robíme

PREČO JE DÔLEŽITÉ... Príloha 1
Príbeh AFLATOUN POMÁHA
„Čo robia ruky?“
Deťom hovorte, čo robia ruky. Keď je to pekné správanie, deti zatlieskajú a
zakričia Hurá!, ak je to nepekné správanie, deti si schovajú ruky za chrbát a
zabručia ako medveď.
Ruky ukladajú hračky.
Ruky maľujú.
Ruky štípu kamaráta.
Ruky utierajú riad.
Ruky maľujú po stenách.
Ruky polievajú kvety atď.
Vyzvite deti, aby sa sústredili. Povedzte im, že budete čítať ďalší príbeh o
Aflatounovi, v ktorom sa musí Aflatoun niekoľkokrát rozhodnúť. Požiadajte deti,
aby popremýšľali o tom, či sa rozhodol správne.
„Mami, poďme na ihrisko, prosím!“ Aflatoun každý deň prehováral mamku. Ale
mamka mala veľa práce, a tak Aflatouna stále odbíjala: „Teraz nie, vidíš koľko
mám práce.“
„Mamka, aspoň na chvíľu, prosím,“ prosíkal Aflatoun celé dopoludnie.
Pýtajte sa detí:
Má vaša mamka tiež veľa práce? Čo všetko má na starosti?
Nechajte priestor deťom, ktoré sa chcú podeliť o svoje skúsenosti.

Príbeh AFLATOUN POMÁHA
pomôcť.“ Aflatounovi sa veľmi nechcelo pomáhať, ale keď on sa tak na ihrisko
tešil...
Spýtajte sa detí, s čím by mohol Aflatoun pomôcť. Využite vlastné skúsenosti
detí.
Čítajte ďalej.
Aflatoun pomohol mamke poukladať vyžehlené oblečenie, dokonca sám utrel
prach na poličkách, kam dočiahol a pustil sa i do vysávania. Konečne sa
Aflatoun dočkal.
Na ihrisku bola Anička. Anička je Aflatounova kamarátka. Tu má Aflatoun zo
všetkých najradšej.
Dnes Anička priniesla kočiarik s bábätkom a spolu sa hrali na mamku a ocka. S
Aničkou sa Aflatoun hrá veľmi rád. Keď príde na ihrisko Peťo, je im nepríjemne.
Berie deťom hračky, bije ich a nadáva im. Raz dokonca vysypal Aničke bábiky z
kočiarika do piesku a potom jej povedal, že je hlúpa. A to sa predsa nehovorí!
O chvíľu prišli na ihrisko aj ďalšie deti. Jarko si priniesol futbalovú loptu a na
ihrisku sa začal zaujímavý futbalový zápas. Pridal sa aj Aflatoun a Anička ich
povzbudzovala.
„Je čas ísť domov na obed!“ zavolala zrazu mamka na Aflatouna.
Spýtajte sa detí:
Čo asi urobil Aflatoun?
Ako mu bolo, keď musel odísť uprostred hry?
Stalo sa to niekedy aj vám? Ako ste sa zachovali?
Pokračujte v čítaní.

Pokračujte:

„Mami, ešte chvíľu. Ja nie som hladný,“ ozval sa Aflatoun.

Mamka teda Aflatouna odbila, ale skúsite nájsť nejaké riešenie?
Opäť dajte deťom priestor na ich odpovede.

Pýtajte sa detí :
Ako reagovala Aflatounova mamka? Čo myslíte, že povedala?
Čo by povedala vaša mamka?

Pokračujte v čítaní.
„Mohli by sme ísť,“ povedala nakoniec mamka, „ale to by si mi musel trošku

Čítajte ďalej.

Aktivita 15

PREČO JE DÔLEŽITÉ... Príloha 1

Príbeh AFLATOUN POMÁHA

„Nemôžeme ostať, Aflatoun,“ povedala mamka. „Všetko má svoj čas a teraz je
čas ísť domov. Pozri, po Aničku tiež prišla mamka.“

Tiež to niekedy robíte? Chcete nejakú dobrotu a presadzujete si to? „Chcem,
chcem!“

Pýtajte sa detí:
Myslíte si, deti, že Aflatoun mamku poslúchol?
A aké je vlastne správne rozhodnutie?
Ako by ste sa zachovali vy?

Pokračujte v čítaní.

Pokračujte v čítaní.

Mamka sa usmiala. „Tak dobre, ty môj malý pomocník, dnes si ju naozaj
zaslúžiš,“ a pridala do košíka zmrzlinu. Aflatoun bol šťastný.

REFLEXIA

Deti sa rozlúčili.
Mamka vzala Aflatouna za ruku a išli domov. Cestou sa rozprávali. Keď prišli
domov, Aflatoun sa sám vyzliekol, umyl si ruky a sadol si k stolu. Mamka chcela
prestrieť stôl, ale Aflatoun ju zaskočil. „Ja sám,“ povedal. „A budem to robiť
každý deň.“
Pýtajte sa detí:
Čo poviete na Aflatounovo správanie a jeho rozhodnutie?
Prídete na to, čo mu mamka odpovedala?

Spýtajte sa detí:
• Páčil sa vám príbeh?
• Prečo áno, prečo nie?
• Spomeňte si, ako Aflatoun pomáhal. (Spoločná rekapitulácia – skladal

oblečenie, utieral prach, vysával, počúvol príkaz, sám sa vyzliekol, umyl
si ruky, prestrel stôl, išiel na nákup.)
• Prečo sa cítil Aflatoun šťastný?
• Spoznal sa niekto v tomto príbehu?

Čítajte ďalej.
„To je veľmi dobre,“ usmiala sa mamka. „Mami?“ opýtal sa Aflatoun. „Keď ti
zajtra pomôžem, pôjdeme zase na ihrisko?“ „Určite,“ odpovedala mamka.
Keď si Aflatoun po obede oddýchol, poprosila ho mamka, aby s ňou išiel
nakúpiť niečo na večeru.
V obchode bolo plno lákavých vecí a dobrôt. Dokonca tam bol chladiaci box so
zmrzlinou. Aflatoun maškrtne pokukoval po zmrzline a veľmi si ju chcel kúpiť.
Ale mamka povedala: „Najprv musíme kúpiť potraviny, ktoré budeme potrebovať
na večeru.“
Dala do košíka chlieb, mlieko, vajíčka a syr.
„A čo zmrzlina, mami,“ šepol Aflatoun s nádejou v hlase.
Pýtajte sa detí:
Kúpila mamka Aflatounovi zmrzlinu? Zaslúžil si ju?
Vynucoval si Aflatoun od mamky zmrzlinu?

KAPITOLA

2

JA A MOJA RODINA Starostlivosť o ľudí, ktorých máme radi
Modul 4

Čo všetko spolu robíme

77

Aktivita 15

KAPITOLA

2

PREČO JE DÔLEŽITÉ... Príloha 2

Noty a text piesne TAKTO A TAK
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Aktivita 15

JA A MOJA RODINA Starostlivosť o ľudí, ktorých máme radi
Modul 4

Čo všetko spolu robíme

PREČO JE DÔLEŽITÉ... Príloha 3

•
•

List rodičom

•
Milí rodičia,

•

•

Milí rodičia,

•

•

v programe Aflatoun sa učíme, aké dôležité je doma pomáhať.

•

v programe Aflatoun sa učíme, aké dôležité je doma pomáhať.

•

S vašou pomocou deti lepšie pochopia, čo znamená pomáhať doma

•

S vašou pomocou deti lepšie pochopia, čo znamená pomáhať doma

•

s domácimi prácami.

•

s domácimi prácami.

•

Dohodnite sa s vaším dieťaťom na piatich aktivitách, ktoré by mohlo doma

•

Dohodnite sa s vaším dieťaťom na piatich aktivitách, ktoré by mohlo doma

•

vykonávať počas jedného týždňa.

•

vykonávať počas jedného týždňa.

•

Pripravte týždenný rozvrh práce.

•

Pripravte týždenný rozvrh práce.

•
•

•
S pozdravom

•
•

•

S pozdravom

•
Milí rodičia,

•

•

Milí rodičia,

•

•

v programe Aflatoun sa učíme, aké dôležité je doma pomáhať.

•

v programe Aflatoun sa učíme, aké dôležité je doma pomáhať.

•

S vašou pomocou deti lepšie pochopia, čo znamená pomáhať doma

•

S vašou pomocou deti lepšie pochopia, čo znamená pomáhať doma

•

s domácimi prácami.

•

s domácimi prácami.

•

Dohodnite sa s vaším dieťaťom na piatich aktivitách, ktoré by mohlo doma

•

Dohodnite sa s vaším dieťaťom na piatich aktivitách, ktoré by mohlo doma

•

vykonávať počas jedného týždňa.

•

vykonávať počas jedného týždňa.

•

Pripravte týždenný rozvrh práce.

•

Pripravte týždenný rozvrh práce.

•
•

•
S pozdravom

•

S pozdravom
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Táto kapitola sa zameriava na význam priateľstva. Na to, čo nám kamaráti dávajú a to, čo
im môžeme dať my. Taktiež hovorí o podobných a spoločných črtách, ktoré s kamarátmi
zdieľame a tom, ako môžeme využiť naše schopnosti a záujmy. Pomáha odhaľovať naše
silné, ale i slabé stránky.

Vzdelávacie ciele:
•

Modul 5:
Vzájomná spolupráca

•

Aktivita 16: Lev a myš
Aktivita 17: Náramky priateľstva

•

Modul 6:
Rozdielny talent a záujmy
Aktivita 18a: Zajac a korytnačka
Aktivita 18b: Zajac a korytnačka
Aktivita 19: Hviezdička, splň mi želanie
Aktivita 20: Šou talentov „Ukáž, čo vieš“

•

rozvoj rečových schopností a jazykových vedomostí receptívnych (vnímanie,
počúvanie, porozumenie) i produktívnych (výslovnosť, vytváranie pojmov, rečového
prejavu, vyjadrovania)
rozvoj komunikačných vedomostí (verbálnych aj neverbálnych) a kultivovaného
prejavu
rozvoj tvorivosti (tvorivého myslenia, riešenie problémov, tvorivého sebavyjadrenia)
rozvoj vytvárať citové vzťahy, rozvíjať ich a city prežívať

Očakávané výstupy:
•
•
•
•

•
•
•

Uvedomujem si svoju jedinečnosť, mám vlastné názory a postoje a viem ich
vyjadriť.
Uvedomujem si svoje možnosti a limity (svoje silné a slabé stránky).
Učím sa prežívať a detským spôsobom prejavovať, čo cítim (súcit, radosť,
náklonnosť).
Uvedomujem si príjemné a nepríjemné citové prežívanie (lásku, súcit, radosť,
spokojnosť aj strach, smútok, odmietnutie), rozlišujem citové prejavy v dôvernom aj
v cudzom prostredí.
Učím sa riešiť problémy, úlohy a situácie, myslím kreatívne a predkladám „nápady“,
nachádzam nové riešenia alebo alternatívy k bežným situáciám.
Rozumiem počutému (zachytím hlavnú myšlienku príbehu, viem ju vo vetách
zopakovať).
Viem viesť rozhovor (načúvať druhým, počkať, kým druhý dorozpráva, pýtam sa na
to, čomu nerozumiem).

Previazanosť so ŠVP pre PPV:
Jazyk a komunikácia
• Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom
Človek a spoločnosť
• Identifikuje ľudské vlastnosti
• Reaguje na dobré skutky
• Obdaruje druhých             

Aktivita 16
Zámer aktivity

Pri tejto aktivite sa deti
učia o kamarátstve, o
tom, čo kamaráti robia
jeden pre druhého.
Pochopia význam
slovného spojenia „dobrý
kamarát“. Učia sa vážiť si
jeden druhého.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:
Príbeh LEV A MYŠ
Omaľovánka Lev a
myš

Pomôcky:

výtvarné potreby
papier A4 pre každé
dieťa
lev a myš - plyšové
hračky
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LEV A MYŠ
ZAČÍNAME

REFLEXIA

1.Povedzte deťom, že dnes im prečítate príbeh, ktorý sa volá Lev a myš. Ukážte
deťom plyšového levíka a plyšovú myšku (resp. maňušky).
2.Pýtajte sa detí:
• Videli ste už skutočného leva?
• Povedzte, ako vyzerá lev?
• A videli ste skutočnú myšku?
• Ako vyzerá myška?
Obe plyšové zvieratká si dajte pred seba.
3.Prečítajte deťom príbeh „Lev a myš“.
4.Po dočítaní dávajte deťom otázky:
• Bolo pre leva a myš ľahké skamarátiť sa?
• Ako to, že sa nakoniec stali kamarátmi?
• Čo pre seba robia priatelia?
• Robíte podobné veci pre svojich kamarátov aj vy?
• Čo všetko so svojimi kamarátmi robíte?

1.Informujte deti, že budú hrať hru.
2.Požiadajte ich, aby vám povedali jeden príklad toho, čo by chceli robiť so
svojím priateľom Aflatounom. Pripomeňte im, že kamarát Aflatoun je milý, že
sa o nich stará, rád sa s nimi hrá a objavuje nové veci.
3.Potom požiadajte deti, aby predviedli nasledujúce aktivity:
• Prechádzka  s kamarátmi.
• Pomôcť kamarátovi vstať zo zeme.
• Pomôcť kamarátovi poliať kvety.
4.Staršie deti môžu scénky predvádzať vo dvojiciach, jeden z nich hrá vždy
Aflatouna. Potom si roly vymenia.

UČÍME SA
1.Vysvetlite deťom, že budete čítať niekoľko výrokov o tom, čo robia dobrí
priatelia.
2.Požiadajte ich, aby zarevali ako lev tak hlasno, ako dokážu, ak si myslia, že
váš výrok je pravdivý a zapískali ako myš, keď si myslia, že výrok pravdivý
nie je.
3.Čítajte nasledujúce vety jednu po druhej:
• Kamaráti si požičiavajú veci.
• Kamaráti ti pomôžu urobiť to, čo sám robiť nesmieš.
• Kamaráti si navzájom nepomáhajú.
• Kamaráti sa spolu hrajú.
• Kamaráti si ubližujú.
• Kamaráti ťa rozveselia, keď si smutný.
4.Vyzvite deti, aby si samé vymýšľali, čo by mohli s kamarátmi ešte robiť alebo
naopak, čo kamaráti nerobia.
5.Každému z detí dajte list papiera, aby naň nakreslili svojho najlepšieho
kamaráta/kamarátku. Mladším deťom rozdajte maľovanku Lev a myš (viď
prílohu 2). Požiadajte deti, aby si obrázok uložili do Aflatounskych krabíc.

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI na doma
Zaspievajte si s deťmi pieseň: „Takto a takto“ (viď Aktivita
15). Text obmieňajte na základe činnosti, ktoré deti uviedli v
predchádzajúcej časti.
• „Takto sa hrám s kamarátom, tak sa hrám rád.“ (Nechajte ich,
aby si navzájom tlieskali do dlaní.)
• Ďalšie návrhy na verše: „Požičiavame si svoje hračky, tak sa
hrám rád“, „Behám so svojím kamarátom, tak sa hrám rád“ atď.

JA A MOJI KAMARÁTI: Pomáhame si navzájom
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Aktivita 16
Zámer aktivity

Deti nachádzajú rozdiely
a spoločné znaky leva a
myši, učia sa porozumieť
tomu, že všetci sú
rovnako dôležití, aj keď
sú všetci iní, orientujú sa
v texte.

Pomôcky:

flipchart
fixky
lev a myš - plyšové
hračky
sieť

LEV A MYŠ Príloha 1

Príbeh LEV A MYŠ

ZAČÍNAME

LEV A MYŠ

1.Posaďte deti pred flipchart, na ktorom je nakreslený Vennov diagram.

Jedného krásneho slnečného dňa sa myška hrala s kamarátmi pod
veľkým baobabom. Behali okolo stromu, schovávali sa, šplhali a
skákali na konároch. Pod stromom v tieni džungle si lev, kráľ všetkých
zvierat, po dobrom obede zdriemol.
„K tomu veľkému levovi sa určite nikto nepriblíži!“ povedal jeden
myšiak. „Ja áno! Som odvážna a leva sa nebojím,“ odpovedala malá
myška.
„Tak keď si taká statočná, prečo k nemu nejdeš bližšie?“ pýtal sa
myšiak.
Myška sa usmiala a pozrela sa na spiaceho leva. Pomyslela si, že
by mohla zvládnuť priblížiť sa k nemu a rýchlo sa vrátiť. Zhlboka sa
nadýchla a rozbehla sa k levovi. Bola opatrná a dávala pozor, aby
sa ho ani nedotkla. Prebehla okolo neho a utekala späť ku svojim
kamarátom.

Metóda Vennov diagram
Vennov diagram je tvorený dvoma čiastočne sa prekrývajúcimi kruhmi. Umožní
nám zdôrazniť rozdiely, na ktoré sme prišli a ukáže nám spoločné znaky. V tomto
prípade to bude Vennov diagram leva a myšky z nášho príbehu.
2.Zoznámte deti s úlohou.
Mám tu nakreslené dva kruhy. Keď sa na ne dobre pozriete, uvidíte, že sa
uprostred pretínajú. My teraz budeme hľadať, čo majú lev a myš spoločné a v
čom sú rozdielni.
Kruh vľavo bude patriť levovi a kruh vpravo bude patriť myške. To, čo majú
obaja spoločné, budeme zakresľovať do stredu.
Príklad hľadania:
Aký je lev? Je silný. A čo myška? Je tiež silná? Nie je. Ako by sme to nakreslili?
Levovi môžeme nakresliť činku – lev je silný; myške môžeme tiež nakresliť činku,
ale prečiarkneme ju – je slabá.
Deti, pozrite sa, ako lev vyzerá. Má chvost. Má myška tiež chvost? Má. To majú
obaja spoločné, preto chvost nakreslíme do stredu. Atď.
Veďte deti v porovnávaní vhodnými otázkami, spoločne hodnoťte, zakresľujte.
Po vyčerpaní otázok pristúpte k čítaniu príbehu.

Opýtajte sa detí, čo sa zatiaľ dozvedeli. Podstatné informácie prečítajte
ešte raz. Po odpovediach sa deti spoločne pozerajú na Vennov
diagram, či tam na základe získaných informácií niečo nechýba (myš
mala kamarátov, lev nie, myš bola statočná, opatrná, rýchla...).
Pokračujte v čítaní.
„Ach, to bolo veľmi ľahké,“ povedal myšiak, keď sa malá myška celá
udýchaná vrátila. „Toto by dokázal každý. Ale levieho chvosta sa určite
dotknúť neodvážiš!“ doberal si ju ďalej.
Myška sa už začínala báť, ale bola príliš hrdá na to, aby to vzdala.
Znovu sa pozrela na spiaceho leva a rozhodla sa, že to vyskúša.
Rozbehla sa priamo k leviemu chvostu, ľahučko sa ho dotkla a utekala
naspäť tak rýchlo, ako to len išlo. Lev spal a ani sa nepohol. Iba trochu
švihol chvostom, akoby sa snažil zahnať otravnú muchu.
Ďalšie spoločné dopĺňanie Vennovho diagramu.
Pokračujte v čítaní.
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Aktivita 16

LEV A MYŠ Príloha 1

Príbeh LEV A MYŠ

„No dobre, dobre...“ povedal myšiak. „Uznávam, že si odvážnejšia, ako
som čakal. Ale uvidíme, či sa odvážiš prebehnúť levovi po chrbte až k
hlave a vytrhneš mu jeden z fúzov na ňufáku!“ Malá myš už z toho bola
vystrašená. Lev ale vyzeral, že spí veľmi tvrdo, a tak jej napadlo, že
to snáď zvládne bez toho, aby ho zobudila. Odrazila sa, skočila levovi
na chrbát a rozbehla sa smerom k jeho hlave. Lenže v tej chvíli sa lev
konečne zobudil, chytil ju do pazúrov a chcel ju zožrať.
„Nože, počkaj, najmocnejší z ríše zvierat,“ zapišťala myška. „Nezabíjaj
ma! Hoci som maličká, ešte ti môžem niekedy poslúžiť. Odpusť mi,
prosím. Veď čo by si mal z toho, keby si ma zabil?“
Lev neveriacky pokrútil hlavou, ale nálada sa mu zlepšila, tak sa nad
myškou zľutoval a pustil ju.
„No, bež, ty trpaslík, kým si to nerozmyslím!“ zavrčal a myši nebolo
viac treba – rozbehla sa ozlomkrky preč.
Pýtajte sa detí:
Myslíte si, deti, že je možné, aby myška niekedy veľkému, silnému
levovi jeho láskavosť oplatila? Keď sa pozeráme na kruhy a
porovnávame si, na čo sme spoločne prišli, vidíme, že medzi myšou a
levom je naozaj veľký rozdiel.

Vyberte dieťa, ktoré bude predstavovať leva. Leva prikryte sieťou a
ostatné deti v rolách myšiek sa ho budú snažiť vyslobodiť.
Pokračujte v čítaní.
Myš však nečakala ani chvíľočku a pustila sa silnými zúbkami do siete.
Vyhrýzla do nej takú dieru, že lev sa cez ňu ľahko dostal na slobodu.
„Ďakujem ti, moja drahá kamarátka,“ povedal lev. „Neveril som, že by
si mi niekedy dokázala pomôcť, ale teraz vidím, že si mala pravdu.“
Myška mu iba zakývala chvostom a zmizla v tráve. A odvtedy sa
traduje, že každý veľký lev stále vozí na chrbte malú myšku.
Opýtajte sa detí:
Viete ešte nejako doplniť kruhy, ktoré sme si nakreslili? Myška mala
kamarátov, lev bol sám, ale teraz má lev tiež kamarátku. V našom
príbehu boli obe zvieratká dobré. Veď lev mohol myšku zožrať a
myška ho zasa mohla nechať chyteného v sieti. Aj napriek tomu, že sú
veľmi odlišní, stali sa z nich kamaráti. Mať kamarátov je v živote veľmi
dôležitá vec.
Deti, aj vy máte kamarátov?

Veďte s deťmi diskusiu a potom pokračujte v čítaní.
O pár dní sa v džungli ukázali lovci. Pripravili pasce a už sa tešili na
dobrý lov. Keď sa lev ponáhľal z rannej obchôdzky, zamotal sa do
jednej zo sietí. Bránil sa, ako vedel, driapal a hrýzol, ale sieť bola príliš
pevná. Sadol si a smutne čakal na svoj koniec. Každé zviera, ktoré
išlo okolo, len pokrútilo hlavou, ale žiadne sa neodvážilo prísť mu na
pomoc, lebo lovci boli neďaleko. Iba malá sivá myška sa predierala
pomedzi trávu, aby splnila, čo levovi sľúbila.
„Čo sa ti stalo, kráľ zvierat?“
„Och, škoda, že si taká malá a slabá,“ skučal lev. „Ty mi pomôcť
nedokážeš!“
„Neplač, môj drahý lev! Ja ťa oslobodím!“ povedala myška.
Ako to myška urobila? Predstavte si, deti, že ste myška a máte
vyslobodiť leva chyteného v sieti. My si to vyskúšame.
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Aktivita 17
Zámer aktivity

Pri tejto činnosti sa
budú deti rozprávať
o priateľstve a o tom,
čo priateľstvo zahŕňa.
Budú zisťovať, čo pre
seba kamaráti navzájom
robia, čo znamená mať
„dobrého kamaráta“.

JA A MOJI KAMARÁTI: Pomáhame si navzájom
Modul 5

NÁRAMKY

Vzájomná spolupráca

PRIATEĽSTVA

ZAČÍNAME

REFLEXIA

1.Nechajte deti dokončiť túto vetu a na pomoc im dávajte príklady:
• Mám rád, keď môj kamarát .... (napr. ma objíme, hrá sa so mnou, spieva
si so mnou, príde ma navštíviť atď.)
2.Diskutujte o ich odpovediach. Pomenujte vlastnosti a správanie, ktoré sa
deťom páči na kamarátoch. Zdôvodnite, ako sú tie vlastnosti a správanie
dôležité, napr. keď sa na vás kamaráti usmievajú, usmievajte sa tiež.

1.Zaspievajte si pieseň: „Ak si šťastný“: Príloha Noty a text piesne “Ak si
šťastný”.
2.Pripomeňte deťom, že priatelia nám pomáhajú, keď sme smutní, smejú sa s
nami, hrajú sa s nami a poznávajú s nami nové veci.
3.Spýtajte sa detí, akých kamarátov majú mimo školy.
4.Požiadajte deti, aby svoje odpovede vyjadrili kresbou a potom výkresy uložili
do Aflatounových krabíc. Môže to byť tiež aktivita na doma.

UČÍME SA
Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
dvojice

Prílohy:
Notový zápis a text
piesne Ak si šťastný

Pomôcky:

prúžky farebného
papiera s veľkosťou
7,5 x 2,5 cm – dva
pre každé dieťa
list bieleho papiera
– jeden pre každé
dieťa
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1.Požiadajte deti, aby každé znázornilo svojím telom prvé písmeno slova
KAMARÁT. Potom im dajte možnosť vziať si na pomoc kamaráta. Pokračujte
v ďalších písmenách slova KAMARÁT. Najprv vždy samostatne, potom vo
dvojici.
2.Po tom, ako znázornia všetky písmená, posaďte deti do kruhu a dávajte im
otázky:
• Bolo to ľahké alebo náročné?
• Myslíte si, že bolo jednoduchšie alebo ťažšie splniť úlohu, keď ste
znázorňovali písmeno sami? Prečo?
• Pomohol vám pri splnení úlohy kamarát? Ako?
3.Oboznámte deti s ďalšou aktivitou – výrobou náramkov priateľstva, ktoré
budú vyrábať pre svojho kamaráta.
4.Dajte každému dieťaťu dva prúžky papiera a nechajte ho, aby prúžky
vyzdobilo. Jeden si nechá a druhý ponúkne svojmu kamarátovi.
5.Kým deti kreslia, nech sa rozprávajú o tom, čo sa im páči na ich kamarátoch.
6.Keď skončia, nech z prúžkov papiera vytvoria náramky priateľstva tak, že
zlepia konce papiera.
7.Náramky priateľstva si deti pripevnia na ruku.

Alternatíva

1.Dajte každému dieťaťu prúžok papiera, ktorý samostatne vyzdobí.
2.Sadnite si spoločne do kruhu.
3.Vyberte jedno dieťa a vyzvite ho, aby svoj prúžok zlepilo tak, že vytvorí kruh, a
aby si vybralo jedného kamaráta.
4.Ten pretiahne svoj prúžok cez kruh, zlepí jeho konce k sebe a vyberie si
ďalšieho kamaráta.
5.Opakujte aktivitu, kým nevytvoríte jeden náramok priateľstva.

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI

Zaspievajte si s deťmi pieseň: „Takto a takto“ (viď Aktivita
15). Text obmieňajte na základe činnosti, ktoré deti uviedli v
predchádzajúcej časti.
• „Takto sa hrám s kamarátom, tak sa hrám rád.“ (Nechajte ich,
aby si navzájom tlieskali do dlaní.)
• Ďalšie návrhy na verše: „Požičiavame si svoje hračky, tak sa
hrám rád“, „Behám so svojím kamarátom, tak sa hrám rád“ atď.

Aktivita 18
Zámer aktivity

Pri tejto aktivite sa
deti budú rozprávať
o schopnostiach,
vlastnostiach a talente.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
Prílohy:
Hudobno-pohybová
hra: Na zajačika
Príbeh Zajac a
korytnačka 1.variant
Aflatounske kartičky
Papierové bábky
Papierové čelenky zajac, korytnačka
Notový záznam
s textom Kde je
zajac

ZAJAC A KORYTNAČKA
ZAČÍNAME
1.Povedzte deťom, že budete spoločne cvičiť podľa pokynov.
2.Vyzvite ich, aby skákali znožmo, skákali na jednej nohe, behali pospiatky,
chodili po špičkách...
3.Posaďte sa s deťmi do kruhu a porozprávajte sa o tom, komu čo išlo či nešlo
a prečo.
4.Zahrajte si hru: „Kto čo vie“.
Evička vstane a povie: „Ja som Evička a viem tancovať“. Potom predvedie
krátky tanec. Ostatné deti vstanú a povedia: „To je Evička a vie tancovať“.
Predvedú rovnakú choreografiu. Hru ukončíme, keď sa predvedú všetky deti.
5.Rozprávajte sa o tom, že každý vie lepšie niečo iné.
6.Vyrobte si čelenky s motívom zajaca a korytnačky. Vystrihnite si pásik z
papiera. Vymaľujte si zvieratko (korytnačku, zajaca viď Príloha 5).
7.Vystrihnite si ich a nalepte na čelenky.

REFLEXIA
1.Zahrajte si s deťmi hudobno-pohybovú hru ,,Na zajačika“ (viď A18 príloha 1).
2.Po skončení si deti papierové bábky označia a uložia do Aflatounových
krabíc.
3.Zaspievajte si pieseň „Kde je zajac“ (viď Príloha 6).

Pomôcky:

štvrtina A4 pre každé
dieťa
výtvarné potreby

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI

UČÍME SA
1.Prečítajte deťom príbeh „Zajac a korytnačka“ (viď Príbeh zajac a korytnačka
1.variant).

KAPITOLA
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2.Keď prečítate príbeh, dávajte deťom otázky:
• Boli si v niečom zajac a korytnačka podobní? Ako sa líšili?
• Ako mohla korytnačka vyhrať preteky?
• V čom bol zajac dobrý?
• A korytnačka? Bola v niečom dobrá?
3.Zoznámte deti s pojmom talent. Talent je špeciálna schopnosť, vďaka ktorej
každý z nás vie niečo veľmi dobre. Napr. spev, tanec, hra na hudobnom
nástroji, atď.
4.Vysvetlite, že všetci sme niečím podobní a v niečom sa odlišujeme rovnako
ako zajac a korytnačka. Diskutujte s deťmi o podobnostiach a rozdieloch,
ktoré majú so svojimi kamarátmi.
5.Umiestnite do kruhu sadu kartičiek (viď Príloha 3). Vysvetlite deťom, že
budú musieť vybrať karty, na ktorých je podľa nich nakreslené Aflatounovo
nadanie/talent. Pre uľahčenie niekoľko príkladov:
• Čo si myslíte, že by náš priateľ Aflatoun mohol vedieť najlepšie?
• Myslíte, že je maliar?
• Myslíte si, že vie spievať?
Pracujte spoločne.
6.Požiadajte deti, aby postupne vymysleli, aké nadanie má ich kamarát. Môžu
využiť sadu kartičiek, no môžu vymyslieť aj ďalšie možnosti. Nechajte všetky
deti vystriedať sa.
7.Vysvetlite deťom, že rozdiely nás robia jedinečnými. Je dôležité poznať talent
našich kamarátov.

1. Pripravte si bábkové divadlo z malej krabice z kartónu.
2. Nechajte deti, aby sa striedali a za pomoci svojich bábok
zahrali divadlo „Zajac a korytnačka“.

JA A MOJI KAMARÁTI: Pomáhame si navzájom
Modul 5

Odlišný talent a záujmy
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Aktivita 18

JA A MOJI KAMARÁTI: Pomáhame si navzájom
Modul 5

Odlišný talent a záujmy

ZAJAC A KORYTNAČKA Príloha 1

Hudobno-pohybová hra NA ZAJAČIKA

90

Aktivita 18

KAPITOLA
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ZAJAC A KORYTNAČKA Príloha 2

Aflatounske kartičky

JA A MOJI KAMARÁTI: Pomáhame si navzájom
Modul 5

Odlišný talent a záujmy

91

Aktivita 18

ZAJAC A KORYTNAČKA Príloha 3

Príbeh Zajac a korytnačka – 1. variant

ZAČÍNAME

Zámer aktivity

Deti budú zisťovať, kto
má aké schopnosti a
charakterové vlastnosti.

1.Rozdajte deťom encyklopédie o zvieratách. Deti vytvoria skupinky, prezerajú
si obrázky zvierat.
2.Každá skupina si vyberie zviera, o ktorom sa chce niečo dozvedieť. Prečítajte
im z encyklopédie informácie o danom zvierati.
3.Následne spolu hľadajte charakteristické znaky a schopnosti vybraných
zvierat. Rozprávajte sa o nich, zisťujte, prečo majú jednotlivé schopnosti a na
čo ich potrebujú.

Príbeh ZAJAC A KORYTNAČKA – 1. variant
Talent a nadanie
Začnite čítať o zajacovi a korytnačke.
Zajac, rovnako ako všetci jeho kamaráti, bol rýchly bežec a neraz sa kvôli tomu
vychvaľoval. Tvrdil, že je najrýchlejší zo všetkých zvierat a nikto ho nedokáže
predbehnúť. Chválil sa a chválil a posmieval sa ostatným.
Otázky:
Čo myslíte, deti, je zajac naozaj najrýchlejší? Musí si rýchlosť trénovať alebo
sa tak už narodil? Vie behať naozaj rýchlo? Viete, prečo musí byť zajac rýchly,
prečo potrebuje byť rýchly?
Jedného dňa si doberal starú korytnačku.
„Aká si pomalá,“ vzdychol vždy, keď sa korytnačka vliekla okolo neho.
„Nečudoval by som sa, keby si bola najpomalšie zviera na svete. Ty asi ani
nevieš, čo je to ponáhľať sa.“
„Myslím, že keby som musela, vedela by som sa pohybovať celkom rýchlo,“
povedala korytnačka šťastne a po centimetroch sa posúvala vpred.
Zajac sa rozosmial. „To je dobré!!“ vysmieval sa. „Ty si asi dokonca myslíš, že
by si ma porazila v pretekoch?“
Korytnačka zastala a zamyslela sa. „Áno, porazila,“ povedala napokon.
„Výborne,“ zvolal zajac. „Ak sa chceš zosmiešniť, budeme sa pretekať.“
Môžete rozvinúť diskusiu slovami:
Tak teraz som zvedavý, deti, či dáte za pravdu zajacovi alebo korytnačke. Zajac
je asi naozaj rýchlejší, taký sa narodil. A čo korytnačka? Potrebuje korytnačka
niekam utekať? Musí utekať pred nejakým nepriateľom alebo má niečo, čo ju
dobre chráni?
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Aktivita 18

ZAJAC A KORYTNAČKA Príloha 3

Príbeh Zajac a korytnačka – 1. variant

Pokračujte:
Tak to vidíte, deti. Zajac je určite rýchlejší ako korytnačka, narodil sa taký,
pretože svoju rýchlosť k životu potrebuje. Pre korytnačku je rýchlosť zbytočná.
No korytnačka je cieľavedomá a vytrvalá. Tieto vlastnosti, toto nadanie obaja
potrebujú. Príroda to tak zariadila.
Uveďte diskusiu:
Povedzme si o nás, ktorí sme tu. Každý z nás má nejaký talent alebo zvláštnu
schopnosť. Je dobré, že sme všetci odlišní. Predstavte si, že by všetci ľudia na
svete vedeli krásne spievať. Všetci by spievali, ale kto by staval domy? Alebo
kto by liečil ľudí?
A čo vy, deti? Čo vám ide zo všetkého najlepšie? Viete o niečom, čo vám nejde
úplne najlepšie?

Pokračujte v čítaní.
Prešla popri strome so spiacim zajacom. Zajac sa konečne zobudil a rozhodol
sa, že je načase pokračovať v ceste. Utekal tak rýchlo, ako vedel. Lenže...
Lenže na cieľovej čiare stretol korytnačku, ktorá ho medzitým predbehla. Zajac
na svoj veľký úžas zistil, že preteky prehral.
„Vidíš, môžeš byť ten najrýchlejší bežec zo všetkých, ale ja mám iné
schopnosti,“ povedala korytnačka. „Vyhrala som, pretože som vytrvalá!“ Diváci
nadšene tlieskali korytnačke, gratulovali jej k zaslúženému víťazstvu a obdivovali
jej snahu a vytrvalosť. Zajac, ktorý sa stále chválil, že je zo všetkých najrýchlejší,
bol teraz každému na smiech. Pochopil, že vytrvalosť je niekedy dôležitejšia ako
rýchlosť a že by žiadneho súpera nemal podceňovať.
Kto dokáže ísť vytrvalo za svojim cieľom, vyhráva.

Pokračujte v čítaní.

Preteky vzbudili medzi ostatnými zvieratami veľký záujem. V deň, keď sa mali
konať, sa všetci poschádzali, aby sa pozreli, ako líška odštartuje preteky na trati,
ktorú sama navrhla.
Zajac nasadil od začiatku také tempo, že o chvíľu korytnačku stratil z dohľadu.
Čoskoro sa pred ním vynoril cieľ. Zrazu mu prišlo čosi na um a prudko zastal.
„Teraz tej korytnačke ukážem!“ povedal si. „Počkám, kým sa chudera nedoplazí
sem a potom pred jej očami prebehnem cieľom.“
Zajac si sadol pod strom a čakal, kedy sa ukáže korytnačka. Bol však sparný
deň a zajac čoskoro zaspal.
Stará korytnačka sa zatiaľ pomaly, ale húževnato predierala vpred.
Pokračujte slovami:
Teraz to začína byť zaujímavé. Zajac sa rozhodol, že má veľa času. Mal pravdu?
Predstavte si, deti, že ste zajace a pozeráte sa na korytnačku, ako sa pomaly
prediera k cieľu. Ani na chvíľu si neoddýchne, ide síce pomaly, ale vytrvalo.
Viete, deti, ako sa takáto vlastnosť volá? A čo zajac? Bol si svojim víťazstvom
istý. Bolo to od neho rozumné?
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ZAJAC A KORYTNAČKA Príloha 4

Papierové bábky zajaca a korytnačky
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ZAJAC A KORYTNAČKA Príloha 5

Papierové čelenky zajaca a korytnačky
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ZAJAC A KORYTNAČKA Príloha 6

Noty a text piesne KDE JE...

Deti si nasadia papierové bábky na ruky a spievajú:
Učiteľ: „Kde je zajac, kde je zajac?“ Deti – zajace ukazujú papierovú bábku zajaca a spievajú. Deti – zajace: „ Tuná som, tuná som, bežím veľmi rýchlo, bežím veľmi rýchlo.“
Ostatné deti a učiteľ: „To ti ide.“ Deti – zajace: „To mi ide.“ Môžete pokračovať s obmenou textu, s menami detí: „Kde je Eva, kde je Eva?“

98

KAPITOLA

3

Aktivita 19
Zámer aktivity

Pri tejto aktivite si deti
uvedomia, v čom sú
vynikajúce. Zoznámia sa
s koníčkami a záujmami
svojich kamarátov.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
Prílohy:
Talent show Diplom
za účasť
List rodičom

Pomôcky:

bábky/čelenky
zajaca a korytnačky
kartičky s
Aflatounom
vystrihnuté
papierové hviezdy
s priemerom 15 cm
pre každé dieťa
kúsky povrázka
výtvarné potreby
lepiaca páska

JA A MOJI KAMARÁTI: Pomáhame si navzájom
Modul 6

Odlišný talent a záujmy

HVIEZDIČKA, SPLŇ MI ŽELANIE
ZAČÍNAME
1.Pripomeňte deťom príbeh Zajac a korytnačka (viď Aktivita 18). Požiadajte ich,
aby si vybrali z krabice bábky/čelenky a dali si ich na ruky/hlavu.
2.Na opačnú stranu triedy nakreslite cieľovú čiaru.
3.Vysvetlite deťom, že budú napodobňovať preteky zajaca a korytnačky. Deti s
bábkou korytnačky sa budú pomaly presúvať smerom k cieľovej čiare a tie
so zajacom budú poskakovať.
4.Keď deti dosiahnu cieľovú čiaru, požiadajte ich, aby povedali, čo je ich silná
stránka, v čom sú veľmi dobrí. Môžete im pripomenúť kartičky z Aktivity 18.

UČÍME SA
1.Vysvetlite deťom, že keď vedia, čo je ich silná stránka, ľahšie dosiahnu
svoj sen. Opýtajte sa detí, čím by chceli byť, keď vyrastú. Uveďte niekoľko
príkladov.
2.Každému dieťaťu dajte papierovú hviezdu a kúsok povrázku. Povedzte im, že
hviezda symbolizuje ich sen/želanie.
3.Na hviezdu si nakreslia obrázok a ak vedia, podpíšu sa na zadnú stranu.
Môžete im dopísať aj opis obrázka. Páskou si deti k hviezde prilepia
povrázok.

REFLEXIA
1.Deti si medzi sebou prezerajú svoje hviezdy. Hviezdy potom zaveste na
miesto, kde ich budú vidieť každý deň.
2.Povedzte im, že hviezdy sú tam na to, aby premýšľali o svojich snoch.
Zdôraznite im, že vďaka talentu, úsiliu a odhodlaniu svoje sny/želania môžu
dosiahnuť.

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI:
V ďalšej aktivite budete s deťmi organizovať šou
talentov „Ukáž, čo vieš“. Pokiaľ to bude možné, pozvite
členov rodiny a kamarátov detí, aby sa prišli pozrieť. V
rámci príprav dajte každému dieťaťu kópiu pozvánky s
podrobnými informáciami (Príloha 1). Požiadajte deti, aby si
pozvánku vyzdobili a dali svojim rodičom.
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Aktivita
Activity 19
#

JAand
A MOJI
KAMARÁTI:
si navzájom
Me
My Friends:
HelpingPomáhame
Each Other

Modul 6
Module 5
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Odlišný talent a záujmy
We Do a Lot of Things for Each Other

HVIEZDIČKA,
ACTIVITY TITLE
SPLŇ MI ŽELANIE Príloha 2

List rodičom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa v škole učili o talentoch. Aj v našej škole sú talentované deti,
preto sme sa rozhodli, že zorganizujeme šou talentov “Ukáž, čo vieš”, na
ktorú Vás srdečne pozývame.
Vítaní sú všetci členovia rodiny.

dnes sme sa v škole učili o talentoch. Aj v našej škole sú talentované deti,
preto sme sa rozhodli, že zorganizujeme šou talentov “Ukáž, čo vieš”, na
ktorú Vás srdečne pozývame.
Vítaní sú všetci členovia rodiny.

KEDY A KDE:

KEDY A KDE:

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa v škole učili o talentoch. Aj v našej škole sú talentované deti,
preto sme sa rozhodli, že zorganizujeme šou talentov “Ukáž, čo vieš”, na
ktorú Vás srdečne pozývame.
Vítaní sú všetci členovia rodiny.

dnes sme sa v škole učili o talentoch. Aj v našej škole sú talentované deti,
preto sme sa rozhodli, že zorganizujeme šou talentov “Ukáž, čo vieš”, na
ktorú Vás srdečne pozývame.
Vítaní sú všetci členovia rodiny.

KEDY A KDE:

KEDY A KDE:

S pozdravom

S pozdravom

Aktivita 20

Šou talentov - „Ukáž, čo vieš“
ZAČÍNAME

Zámer aktivity

Pri tejto aktivite deti
využijú svoj talent
a koníčky. Budú sa
podieľať na príprave
školskej akcie „Ukáž,
čo vieš“.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Pomôcky:

diplomy pre každé
dieťa
potreby na výrobu
masiek (podľa
potreby)

1.Začnite tým, že deťom vysvetlíte, že táto aktivita bude mimoriadna.
2.Opýtajte sa ich, čo si myslia, že je šou „Ukáž, čo vieš“.
3.Pripomeňte im, že talent je niečo zvláštne, čím človek vyniká. Niečo, o čo
sa môžeme podeliť so svojou rodinou a priateľmi a na čo môžeme byť hrdí.
Musíme tiež oceniť talent a schopnosti druhých, napr. kuchárok v škole,
ktoré robia stále dobré jedlo, a pod.
4.Povedzte im, že by bolo úžasné, keby to, čo vedia, mohli ukázať ostatným
práve v tejto šou.
5.Nech spoločne popremýšľajú, čo je potrebné k tejto šou. Vysvetlite im, že
je to príležitosť, kedy sa môžu podeliť o svoje schopnosti so spolužiakmi,
rodinou a učiteľmi.
6.Porozprávajte sa s deťmi o tom, kto čo vie a čo môže predviesť.
7.Spoločne si vyrobte plagáty, pozvánky, vstupenky, kostýmy, rekvizity.
8.Pred samotnou akciou nechajte deti pripraviť
• prostredie
• program (poradie účastníkov)
• vybrať moderátora

Ak ju ale plánujete na niekoľko sezón, rozdeľte si ju nasledovne:
• 1.deň – premýšľanie o tom, čo chcú deti ukázať, príprava plagátov,
vstupeniek, pozvánok, dohodnutie programu.
• 2.deň – skúška, príprava kostýmov a rekvizít.
• 3.deň – samotná šou (príprava prostredia,...), hodnotenie od kamarátov,
sebahodnotenie.

UČÍME SA
1.Privítajte rodičov a priateľov, ktorí prišli.
2.Vyzdvihnite snahu detí pri príprave; moderátor nech predstaví účastníkov.
3.Nasleduje vystúpenie detí.

REFLEXIA
Po skončení sa opýtajte detí:
• Ako ste sa cítili, keď ste ukazovali váš talent pred vašimi rodinami?
• Čo sa podarilo a čo nepodarilo?
• Čo sa komu páčilo?
• Ako sa vám páčila práca na príprave podujatia?

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI

Poznámka:

Príprava sa môže uskutočniť ako jednorazová aktivita, ak ju budete chcieť brať
neformálne.

KAPITOLA

3

Požiadajte rodičov, či by aj oni nechceli vystúpiť v rámci
aktivity „Ukáž, čo vieš“.

JA A MOJI KAMARÁTI: Pomáhame si navzájom
Modul 6

Odlišný talent a záujmy
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Táto kapitola sa zameriava na chápanie sveta okolo detí. Zameriava sa na blízke okolie
ich bydliska. Pomáha deťom pochopiť koncept susedstva a miestnej komunity. Ďalej ich
zoznamuje so základmi prvotných vzťahov nákupu a predaja

Vzdelávacie ciele:
•

Modul 7:
Som súčasťou spoločnosti

•

Aktivita 21: Naše peniaze
Aktivita 22a: Vytvorenie modelu okolia materskej školy
Aktivita 22b: Vytvorenie modelu okolia materskej školy
Aktivita 22c: Spoznávanie histórie okolia a materskej školy
Aktivita 23a: Nástroje a povolania
Aktivita 23b: Nástroje a povolania
Aktivita 24a: Vytvorenie predajného stánku
Aktivita 24a: Vytvorenie predajného stánku
Aktivita 24b: Vytvorenie predajného stánku
Aktivita 25a: Príroda okolo nás
Aktivita 25b: Príroda okolo nás

•

•

zoznamovanie s miestom a prostredím, v ktorom dieťa žije a vytváranie pozitívneho
vzťahu k nemu.
vytváranie elementárneho povedomia o širšom prírodnom, kultúrnom aj
technickom prostredí, o ich rozmanitosti, vývoji a neustálych  premenách.
aktívne rozširovanie slovnej zásoby.
chápanie, že zmeny spôsobené ľudskou aktivitou môžu prostredie chrániť a
zlepšovať, ale tiež poškodzovať a ničiť.

Očakávané výstupy:
•

•
•
•

Učím sa chápať základné číselné a matematické pojmy, elementárne matematické
súvislosti a podľa potreby ich prakticky využívať (porovnávať, usporiadať, triediť
skupiny predmetov podľa určitého pravidla, orientovať sa v elementárnom počítaní
cca do 6, chápať číselný rad v rozsahu prvej desiatky, poznať viac, rovnako, menej,
prvý, posledný a pod.).
Bezpečne sa orientujem v známom prostredí (doma, v budove materskej školy, v
blízkom okolí).
Všímam si zmeny a dianie v najbližšom okolí.
Snažím sa pomáhať, starať sa o okolité životné prostredie (dbať na poriadok
a čistotu, nakladať vhodným spôsobom s odpadom, starať sa o rastliny,
spoluvytvárať pohodu prostredia, chrániť prírodu a živé tvory v okolí a pod.).

Previazanosť so ŠVP PPV:
•
•
•
•

jazyk a komunikácia,
človek a spoločnosť,
umenie a kultúra,
matematika a práca s informáciami.

Aktivita 21
Zámer aktivity

V priebehu tejto
aktivity sa deti naučia
rozoznávať rôzne druhy
peňazí, rozlišovať
mince. Porozprávajú
sa o dôležitosti peňazí
a zoznámia sa s ich
hodnotou. Kreatívne
si vyrobia Aflatounske
mince, pokladničku a
peňaženky.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
učiteľ a celá skupina

Prílohy:

Aflatounske mince

Pomôcky:

pre každú skupinu
vrecúško so slovenskými
mincami (vždy niekoľko
mincí v rovnakej
nominálnej hodnote +
jedna zahraničná minca)
bankovky
3 krabice označené
Aflatounskými mincami
papierová guľa
obálka pre každé dieťa
výtvarné potreby
platobné karty

KAPITOLA
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NAŠE PENIAZE
Ešte pred tým, ako začnete, pripravte si 3 škatule označené tromi rôznymi
hodnotami mincí (viď Príloha 1).

ZAČÍNAME

1.Rozdeľte deti do skupín. Každá skupina dostane vrecúško s niekoľkými
mincami (viď pomôcky). Vyzvite deti, aby našli rovnaké mince a pokúsili sa
odhadnúť, ktorá minca nie je „naša“ – slovenská. Možno využiť pôvod detí,
ktoré nie sú zo Slovenska.
2.Ukážte deťom vzorky mincí a bankoviek, ktoré sa používajú na Slovensku.
3.Spoločne odhaľujte hodnoty jednotlivých mincí a bankoviek.
4.Porozprávajte sa s deťmi, aký je medzi nimi rozdiel – farba, postavy, ...
5.Nechajte kolovať mince jednu po druhej, aby si ich mohli deti poriadne
obzrieť. Pokúste sa ich rozlíšiť hmatom.
6.Opýtajte sa detí, aké sú rozdiely medzi rôznymi mincami a papierovými
bankovkami. Vysvetlite im, že mince a bankovky majú rôznu hodnotu, čo je
dôvod, prečo vyzerajú rôzne.
7.Zdôraznite, že peniaze majú hodnotu, a preto ich nesmú stratiť alebo roztrhať.
8.Opýtajte sa detí, za akú bankovku si toho kúpia viac, resp. menej.

UČÍME SA

1. Hráme basketbal.
V prednej časti triedy umiestnite 3 škatule. Požiadajte deti, aby pomenovali
mince, ktoré vidia na každej zo škatúľ.
Niekoľko metrov od škatule nakreslite na zem čiaru a za ňou postavte deti do
zástupu. Každé dieťa dostane papierovú guľu a postupne hádžu do škatule,
ktorú označte podľa hodnoty mince. Dieťa musí rozoznať mince na obrázku a
trafiť do správnej škatule. Škatule si nechajte, budete ich potrebovať pri ďalšej
aktivite.
2. Vyrábame mince
Vysvetlite deťom, že s Aflatounom sa budú učiť o peniazoch. Napr. odkiaľ
pochádzajú a čo s nimi môžu robiť. Požiadajte deti, aby si vyrobili vlastné
mince. Vysvetlite rozdiel medzi skutočnými mincami a tými, ktoré si vyrobia
spoločne v triede.
Rozdajte deťom papierové mince (viď Príloha 1), nožnice a pastelky, aby ich
vystrihli a vyzdobili. Spoločne si vyberte farby pre jednotlivé hodnoty.
3. Rozhovor

Pýtajte sa detí, prečo potrebujú peniaze. Požiadajte ich, aby vymysleli veci,
ktoré by si radi kúpili za svoje vyrobené Aflatounové mince. Ich návrhy
zaznamenajte. Porozprávajte sa s deťmi o platobných kartách a ukážte im
niektoré mince.
Vysvetlite im, že bezpečné miesto je peňaženka alebo pokladnička, ktorú si
vyrobíte.

REFLEXIA

Uloženie peňazí
• Pripomeňte deťom, že je dôležité, aby mali svoje cenné veci na
bezpečnom mieste. Nechajte ich premýšľať, kam ich rodičia dávajú
svoje mince (napr. či ich dávajú na presne určené miesto alebo do
zásuvky, na stôl, atď.).
• Opýtajte sa detí, kam by sa dali bezpečne odložiť Aflatounske mince.
• Zdôvodnite, že peniaze sú zvláštna vec a že je potrebné uložiť ich na
zvláštne miesto. Mohli by ste ísť na prechádzku po okolí školy a naviesť
deti na myšlienku o vhodnom mieste, kde sa dajú v okolí bezpečne
uložiť peniaze.
Výroba peňaženiek a spoločnej pokladničky
Dajte každému dieťaťu obálku a povedzte im, že to bude ich peňaženka na ich
vyrobené mince. Nechajte deti, aby si peňaženky vyzdobili a podpísali.
Zo škatule si spoločne vyrobte pokladničku. Môžete si ju celú vymaľovať
akrylovou farbou, polepiť papierom, vyzdobiť. Na výzdobe pokladničky by sa
mali podieľať všetci.
Požiadajte deti, aby uložili mince do spoločnej pokladničky a peňaženky do
Aflatounskej škatule

JA A SPOLOČNOSŤ: JA A SPOLOČNOSŤ
Modul 7

Som súčasťou občianskej spoločnosti

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI

So staršími deťmi pomocou mincí preberte pojmy „viac“
alebo „menej“. Najprv začnite s mincami rovnakej hodnoty,
potom postupne dopĺňajte rôzne hodnoty a odlišujte
menšie od väčších. Tak deťom pomôžete pochopiť rozdiel
medzi hodnotami peňazí.
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Aktivita 21

JA A SPOLOČNOSŤ: JA A SPOLOČNOSŤ
Modul 7

Som súčasťou občianskej spoločnosti

NAŠE PENIAZE Príloha 1

Aflatounske mince
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Aktivita 22a
Zámer aktivity

V priebehu tejto činnosti
deti spoznajú rôzne
miesta v okolí svojho
bydliska (materskej
školy), rozoznajú budovy
a miesta, určia svoje
obľúbené miesto.

Okruh činnosti:
v triede
vonku
učiteľ a celá skupina

Prílohy:

List rodičom

Pomôcky:

škatuľky rôznych
veľkostí (vopred
namaľované nabielo)
kartón
pripravené papierové
modely 4-5
miestnych budov
vrátane MŠ alebo ich
fotografie
lupa
fotografie budov a
iných zaujímavých
miest
maketa kompasu
IA tabuľa

KAPITOLA
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VYTVORENIE MODELU OKOLIA MATERSKEJ ŠKOLY
ZAČÍNAME

1.Vysvetlite deťom, že dnes pôjdete na vychádzku do okolia.
2.Povedzte im, že vyhľadáte miesto, kde si mravce stavajú svoje mravenisko
a vysvetlite im, že príroda je miesto, kde si živočíchy – zver, vtáctvo a hmyz
stavajú svoje obydlia.
Ďalšie otázky:
• Aké zvuky počujeme v prírode?
• Je mravenisko ďaleko od materskej školy?  
3.Počas prechádzky nechajte deti, aby vám ukázali všetko, čo ich v prírode
zaujalo.
4.Zaveďte deti k mravenisku, ktoré ste vopred našli.
5.Skôr, ako sa priblížite k mravenisku, pripomeňte deťom, v akom tvare je
postavené, čo v ňom robia mravce a ako sa pohybujú.
6.Povedzte deťom, že mravenisko je mesto/dedina mravcov, na ktorú sa
pozeráme tak, ako Aflatoun videl nás, keď prilietal na našu planétu.
7.Poukážte na to, že ako my vidíme mravčie cesty, tak Aflatoun videl naše
cesty a chodníky. Ako my vidíme pohybujúcich sa mravcov, tak videl aj on
pohybujúcich sa ľudí.
8.Zoberte so sebou na vychádzku aj lupu. Pokúste sa deťom ukázať detaily
mraveniska – vstupy a výstupy.
9.Cestou do materskej školy informujte deti, že aj naše mesto/obec je veľkým
mraveniskom.
10. Informujte ich, aby vyhľadávali dôležité miesta a budovy, ktoré poznajú
alebo ich niečím zaujali.

UČÍME SA

Po návrate do materskej školy nechajte deti, aby zatvorili oči a porozprávali
ostatným, čo videli počas prechádzky a ktoré miesta si pamätajú.

Poznámka:

Ak nemáte dostatok času, v tomto bode môžete aktivity ukončiť. Nechajte deti
premýšľať o tom, čo videli na prechádzke a pýtajte sa ich:
• Aké miesto sa vám páčilo/nepáčilo a prečo?
• Už ste boli niekedy na tomto mieste?
• Čo ste na tomto mieste videli?
• Čo robili obchodníci a ostatní ľudia?
1.Povedzte deťom, že teraz si spoločne vyrobia model okolia pomocou
pripravených škatuliek alebo fotografií.
2.Pripravte si veľkú kartónovú podložku, ktorá bude predstavovať základňu.

JA A SPOLOČNOSŤ: JA A SPOLOČNOSŤ
Modul 7

Som súčasťou občianskej spoločnosti

3.Začnite tým, že správne určíte miesto, kde bude stáť model materskej školy.
4.Požiadajte deti, aby opísali cestu, ktorou ste išli k mravenisku a ktorou ste sa
vracali cez mesto/obec do materskej školy. Popísanú cestu zaznamenávajte
na veľký kartón, čím vytvoríte základnú mapu.
5.Ďalej si zoberte predpripravené modely alebo fotografie budov, zaujímavých
miest a požiadajte deti, aby ich umiestňovali na základnú mapu tak, aby ich
poloha zodpovedala skutočnosti.
Otázky:
• Pamätáte si, kde je obchod s potravinami, pošta...?
• Je to pred alebo za materskou školou?
• Je to ďaleko alebo blízko?
6.Požiadajte ich, aby vám ukázali presné miesto, kam ktorú budovu nalepiť.
7.Nechajte deti vybrať si, ktoré miesto zo svojho okolia budú vytvárať.
8.Požiadajte deti, aby vytvorili svoju vybranú časť modelu (nakreslili a vyfarbili).
9.Pripravte si názvy objektov a nechajte deti priradiť názvy k objektom.
10. Nechajte ich premýšľať o tom, čo ešte v okolí videli (stromy, park, rieku,…).
Tieto veci nech dokreslia na papierovú mapu.

REFLEXIA

1.Deti si prezrú model, ktorý vytvorili. Nechajte ich premýšľať o ich obľúbených
miestach z prechádzky.
2.Pokračujte v rozprávaní o tom, prečo je to ich obľúbené miesto.
3.Pre každý objekt si pripravte špeciálne otázky:
• Čo si tam môžete kúpiť?
• Prečo tam ľudia chodia?
• Ako sa vám to miesto páči?
• Už ste tam niekedy boli?
• Išli by ste tam ešte raz?

AKTIVITY NA DOMA

Deti odovzdajú rodičom list, v ktorom ich požiadate, aby spolu s
deťmi nakreslili obrázok ich domu. V liste ich poproste aj o fotografie
rôznych miest vašej obce (môžu byť aj historické) - vo väčšom meste sa
zamerajte len na fotografie miestnej časti, kde sa nachádza materská
škola. Požiadajte deti, aby priniesli obrázky do škôlky.
Na vyrobenej mape hľadajte s deťmi miesta, ktoré sú na fotografii a
miesta, kde už niekedy boli.
Môžete odhadovať, ktorá z fotografií, ktoré priniesli, bola vyrobená skôr.
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Aktivita 22a

JA A SPOLOČNOSŤ: JA A SPOLOČNOSŤ
Modul 7

Som súčasťou občianskej spoločnosti

VYTVORENIE MODELU... Príloha 1

List rodičom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa rozprávali o obľúbenom mieste v našej obci/meste.
Spoločne s Vaším dieťaťom, prosím, nakreslite obrázok Vášho domu
alebo nájdite jeho fotografiu. Rozprávajte sa s Vaším dieťaťom
o tom, či bývate blízko alebo ďaleko od materskej školy. Ak máte aj
nejakú historickú fotografiu akékoľvek miesta v našej obci/ meste
alebo fotografiu okolia materskej školy, budeme radi, ak nám ju
zapožičiate. Nech vaše dieťa výkres, prípadne fotografie
prinesie do materskej školy.

dnes sme sa rozprávali o obľúbenom mieste v našej obci/meste.
Spoločne s Vaším dieťaťom, prosím, nakreslite obrázok Vášho domu
alebo nájdite jeho fotografiu. Rozprávajte sa s Vaším dieťaťom
o tom, či bývate blízko alebo ďaleko od materskej školy. Ak máte aj
nejakú historickú fotografiu akékoľvek miesta v našej obci/ meste
alebo fotografiu okolia materskej školy, budeme radi, ak nám ju
zapožičiate. Nech vaše dieťa výkres, prípadne fotografie
prinesie do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa rozprávali o obľúbenom mieste v našej obci/meste.
Spoločne s Vaším dieťaťom, prosím, nakreslite obrázok Vášho domu
alebo nájdite jeho fotografiu. Rozprávajte sa s Vaším dieťaťom o
tom, či bývate blízko alebo ďaleko od materskej školy. Ak máte aj
nejakú historickú fotografiu akékoľvek miesta v našej obci/ meste
alebo fotografiu okolia materskej školy, budeme radi, ak nám ju
zapožičiate. Nech vaše dieťa výkres, prípadne fotografie
prinesie do materskej školy.

dnes sme sa rozprávali o obľúbenom mieste v našej obci/meste.
Spoločne s Vaším dieťaťom, prosím, nakreslite obrázok Vášho domu
alebo nájdite jeho fotografiu. Rozprávajte sa s Vaším dieťaťom
o tom, či bývate blízko alebo ďaleko od materskej školy. Ak máte aj
nejakú historickú fotografiu akékoľvek miesta v našej obci/ meste
alebo fotografiu okolia materskej školy, budeme radi, ak nám ju
zapožičiate. Nech vaše dieťa výkres, prípadne fotografie
prinesie do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom
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Aktivita 22b
Zámer aktivity

• V tejto aktivite deti
spoznajú rôzne miesta
v okolí svojho bydliska
(MŠ), rozlišujú budovy a
miesta.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a malé skupiny

Prílohy:

Makety stromov

Pomôcky:

výtvarný materiál
rôzne škatuľky
kartónový podklad

VYTVORENIE MODELU OKOLIA MATERSKEJ ŠKOLY
ZAČÍNAME
1.Keď si deti posadajú na koberec, klaďte im otázky:
• Pamätáte si na Aflatouna?  
• Odkiaľ prišiel?  
• Čo o ňom viete?
2.Následne ich vyzvite, aby si zatvorili oči a predstavili si cestu Aflatouna z
neba dole na zem. Pomáhajte im otázkami:
• Keď si vo vesmíre, čo vidíš?
• Letíš dole, už si blízko zemegule – ako vyzerá?
• Preletel si cez obláčiky – čo vidíš?  
• Keď Aflatoun priletel do našej škôlky, poobzeral sa okolo seba – čo vidí
(pošta, zdravotné stredisko, lekáreň, obchod, banka)?

UČÍME SA
1.Deti rozdeľte do skupín:
1. skupina:
Každé dieťa si vyberie podľa neho najdôležitejšiu budovu v okolí MŠ. Vyberú
si zodpovedajúce krabičky, ktoré vymaľujú (olepia farebným papierom podľa
reálneho vzoru).
2. skupina:
Maľuje na kartónový podstavec s vašou pomocou cesty, križovatky (okolie
MŠ z leteckého pohľadu).
3. skupina :
Vystrihuje z výkresu stromy (viď príloha).
2.Následne všetky práce, ktoré deti urobili, spoločne nalepia na model tam,
kam patria.
POKRAČUJTE
3.Na vyrobenej mape hľadajte s deťmi miesta, ktoré sú na fotografiách. Môžete
zisťovať, ktoré boli vyfotené skôr. Už ste na týchto miestach boli?
4.Čo ste tam videli?
5.Čo robili zamestnanci a zákazníci?
6.Povedzte deťom, že teraz si vyrobia spoločný malý model okolia pomocou
pripravených škatuliek.
7.Pripravte veľkú kartónovú dosku ako základňu.

KAPITOLA
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JA A SPOLOČNOSŤ: JA A SPOLOČNOSŤ
Modul 7

Som súčasťou občianskej spoločnosti

8.Začnite tým, že správne určíte miesto, kde bude stáť model MŠ.
9.Vyzvite deti, aby popísali cestu, ktorou ste išli. Popisovanú trasu
zaznamenávajte na kartón a tak vytvárajte mapu.
10. Vezmite si pripravené modely miestnych budov a dajte ich deťom, aby ich
umiestnili na základňu tak, aby ich poloha zodpovedala skutočnosti.
Otázky:
• Pamätáte si, kde je obchod s potravinami?
• Je to pred alebo za MŠ?
• Je to ďaleko alebo blízko?
11. Požiadajte ich, aby vám ukázali presné miesto, kam ktorú budovu nalepiť.
12. Nechajte každé dieťa vybrať, ktoré miesto zo svojho okolia bude vytvárať.
13. Vyzvite deti, aby začali tvoriť.
14. Pripravte si názvy objektov, ktoré budú na modeli a nechajte deti priradiť
ich k budove. Nechajte ich porozmýšľať o tom, čo ešte v okolí videli (stromy,
park, pole ...) a nech to všetko dokreslia na papierovú základňu. Môžu si tam
dokresliť aj malé Aflatouny.

REFLEXIA
1.Deti si prezrú model, ktorý spoločne vytvorili. Nechajte ich premýšľať o ich
obľúbených miestach z prechádzky.
2.Následne začnite rozhovor o tom, prečo je to miesto pre nich obľúbené a
dôležité.
3.Pre každé zariadenie si pripravte špeciálne otázky:
• Čo si tam môžete kúpiť?
• Prečo tam ľudia chodia?
• Ako sa vám tam páči?
• Už ste tam niekedy boli?   

AKTIVITY NA DOMA:

Deti prinesú rodičom list, v ktorom ich požiadate, aby nakreslili obrázok
domu, v ktorom bývajú. Požiadajte ich o fotografie rôznych miest vašej
obce (môžu byť aj historické).
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4

Aktivita 22a

JA A SPOLOČNOSŤ: JA A SPOLOČNOSŤ
Modul 7

Som súčasťou občianskej spoločnosti

VYTVORENIE MODELU...

Ukážka modelu
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Aktivita 22b
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4

VYTVORENIE MODELU... Príloha

Makety stromov

JA A SPOLOČNOSŤ: JA A SPOLOČNOSŤ
Modul 7

Som súčasťou občianskej spoločnosti
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Aktivita 22c
Zámer aktivity

V tejto aktivite deti
spoznajú rôzne miesta
v okolí svojho bydliska
(MŠ), rozlišujú budovy a
miesta.

JA A SPOLOČNOSŤ: JA A SPOLOČNOSŤ
Modul 7

Som súčasťou občianskej spoločnosti

SPOZNÁVANIE HISTÓRIE OKOLIA (MESTA, OBCE) A ŠKOLY
ZAČÍNAME

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
vonku

1.Niekoľko dní pred konaním podujatia odovzdajte rodičom pozvánku na
pripravovanú rodičovskú turistickú aktivitu.
2.V deň aktivity v úvode privítajte deti a ich rodinných príslušníkov.
3.Oboznámte ich s cieľom aktivity:
• Každá rodina má zvládnuť vyznačenú trasu podľa mapy, ktorú im
odovzdáte pri štarte.
• Po absolvovaní celej trasy a získaní všetkých pečiatok na stanovištiach
dostanú členovia rodiny diplom o účasti a splnení všetkých indícií.
4.Každý člen rodiny na dosiahnutom stanovišti odpovie na otázku, pričom bude
mať možnosť výberu z troch odpovedí.
5.Za odpovede dostane rodina do svojej mapy pečiatku, čím rodine potvrdíte
ďalší postup po trase.

Prílohy:

UČÍME SA

Mapa obce, mesta
Kompas a indície na
stanovište

Pomôcky:

mapa A4 pre každú
rodinu - vyznačená
trasa v meste/obci ukážka
otázky na stanovišti –
ukážka
diplom pre celú
rodinu
pečiatky na stanovište
farebné papierové
stuhy na vyznačenie
trasy
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1.Z prvého stanovišťa štartuje celá rodina tak, že sa spoločne orientujú podľa
mapy, v ktorej je farebne vyznačená trasa, na ktorej hľadajú prvú indíciu.
(Trasa je vopred označená farebnými stuhami.)
2.Na stanovišti č. 2 ich čaká osoba (starší žiak ZŠ), ktorá je poverená
oboznámiť ich s indíciami pre otca, mamu a deti. Každá otázka má niekoľko
možných odpovedí, z ktorých si vyberajú tú, ktorú považujú za správnu. Po
vyriešení všetkých indícií dostanú pečiatku alebo im osoba zodpovedná za
stanovište prilepí obrázok daného objektu.
3.Podľa mapy pokračujú v trase až do cieľa turistickej trasy. Rodina môže
použiť aj vlastnú buzolu alebo si môžu pomôcť určením svetovej strany:
západ – zapadá slnko, východ – vychádza slnko.
4.V cieli sa vyhodnotí zvládnutie trasy a riešenie indícií.
5.Rodina je odmenená diplomom alebo spomienkovým predmetom.
6.V závere vyhodnotíte celkový prínos aktivity. K zhodnoteniu prínosu aktivity
povzbudíte aj samotné rodiny.
Otázky:
• Bola pre vás trasa náročná?
• Dozvedeli ste sa niečo nové o Vašom meste/obci na stanovištiach?
• Ktoré miesto či budova v meste/obci sú vám blízke?

Poznámka:
• Na organizácii aktivity sa môže podieľať celý kolektív a školská rada.
• O pomoc na stanovištiach požiadajte starších súrodencov detí z vašej

materskej školy alebo nejakú miestnu organizáciu (miestnych hasičov,
športovcov, poslanca, starostu, základnú školu, Červený kríž, komunitné
centrum, miestnu farnosť).
• Pre spestrenie akcie sa pokúste zohnať sponzorské finančné prostriedky
– toto však nie je to podmienkou.

REFLEXIA
1.Pri príchode do cieľa zabezpečte, aby účastníci dodržiavali pitný režim.
Môžete si spoločne spraviť ohnisko a pripraviť ďalšie zábavné aktivity.
2.V závere za prítomnosti všetkých účastníkov vyhodnoťte aktivitu rodín a detí a
poproste rodičov o spätnú väzbu.
3.Akciu si môžete spestriť spoločným posedením pri ohníku, spoločenskými
hrami v záhrade a spevom za sprievodu hudobného nástroja.

Aktivita 22c

KAPITOLA

4

SPOZNÁVANIE HISTÓRIE... Príloha

JA A SPOLOČNOSŤ: JA A SPOLOČNOSŤ
Modul 7

Som súčasťou občianskej spoločnosti

Kreslená mapa
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Aktivita 22c

JA A SPOLOČNOSŤ: JA A SPOLOČNOSŤ
Modul 7
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Som súčasťou občianskej spoločnosti

SPOZNÁVANIE HISTÓRIE... Príloha

Kompas a indície

STANOVISKO 1

STANOVISKO 2

MATERSKÁ škola

KATOLÍCKY KOSTOL

OTEC:

OTEC:

Aké výročie bude oslavovať Materská škola v budúcom školskom roku?

V ktorom roku bol postavený kostol .................................................. ?

•

20

•

1989

•

..............................

•

..............................

•

100

•

2012

MAMA:

MAMA:

Pod názvom akého projektu pracuje materská škola už druhý rok?

Ako sa volá súčasný Pápež?

•

Modré z neba

•

sv. Ján Pavol II.

•

Pomáhaj a chráň

•

Benedikt XVI.

•

..............................

•

František

DETI:

DETI:

Aké výročie bude oslavovať Materská škola v budúcom školskom roku?

Čo môžeme počuť z veže kostola?

•

Získavajú nové poznatky o živote, kreslia, spievajú a hrajú sa.

•

zvon

•

Ničia a rozbíjajú hračky, ubližujú deťom.

•

sirénu

•

Učia sa písať a čítať a rátať malú násobilku.

•

rev trojhlavého draka

STANOVISKO 3

STANOVISKO 4

PAMätník

obecný / mestský úrad

OTEC:

OTEC:

V ktorom roku za vojenské zásluhy v boji proti ...................................

Vymenujte aspoň dvoch starostou / primátorov.

dostal .............................. povolenie, že si môže postaviť hrad

•

............................................... a ...............................................

nad / pri ..........................................................?

•

Vasiľ Biľak a Michal Bosák

•

Gargamel a Rumburak

•

300 - 450

•

1289 - 1298

•

..............................
MAMA:

MAMA:
Pod názvom akého projektu pracuje materská škola už druhý rok?

Kto skončil ako druhý v posledných volbách starostu / primátora?
•

...............................................

•

Modré z neba

•

Jozef Golonka

•

Pomáhaj a chráň

•

Janko Hraško

•

..............................

DETI:

DETI:

Z akého materiálu bol postavený ..................................................... hrad?

Ako sa volá dom, v ktorom je sála na kultúrne podujatia?

•

kameň

•

Kultúrny dom

•

perník

•

Fitnes centrum

•

sklo

•

Hostinec

STANOVISKO 5

STANOVISKO 6

Základná škola

CIEľ: záhrada materskej školy

OTEC:

OTEC:

V ktorom roku bola postavená tunajšia Základná škola ?

Čo urobý otec, keď zbadá súdok s pivom?

•

..............................

•

Zatancuje od radosti a napije sa penivého nápoja.

•

1289 - 1298

•

Slušne poďakuje a odmietne pohár piva?

•

2001 - 2004

•

Zalahne do trávy unavený z túry.

MAMA:
V akom jazyku sa vyučuje na tunajšej základnej škole?

MAMA:

•

Rómčina

Komu mama najprv chutné občerstvenie?

•

Slovenčina

•

svojim detičkám

•

Nemčina

•

najlepšiemu ockovi na svete

•

Ukrajinčina

•

sama sa naje, lebo umiera od hladu

•

Maďarčina

DETI:

DETI:

Akú farbu má strecha Základnej školy?

Kto sa najlepšie orientoval v turistickej mape?

•

červenú

•

otec

•

zelenú

•

mama

•

..............................

•

deti

“Najšťastnejšími okamihmi môjho života, bolo tých pár, ktoré som prežil doma, v kruhu svojej rodiny.” Thomas Jefferson

KAPITOLA
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Aktivita 23a
Zámer aktivity

Deti sa zoznámia s
rôznymi profesiami
a prácou ľudí v okolí
materskej školy.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:

Notový zápis a text
piesne POVOLANIE

Pomôcky:

výstrižky rôznych
zamestnaní z novín a
časopisov, hlavne tie
z blízkosti MŠ
obrázky povolaní
(aktivita 14)
príklady reálnych
pracovných nástrojov
(hrebeň, vareška,
pílka...)

JA A SPOLOČNOSŤ: Spolužitie a práca
Modul 7
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NÁSTROJE A POVOLANIA
ZAČÍNAME
1.Zoskupte deti okolo modelu MŠ, aby vymenovali profesie a zamestnania,
ktoré môžu v okolí vidieť.
2.Pripomeňte im pomocou otázok, koho tam videli, čo robili, napr. pokladníčka
v obchode, tesári na stavbe a pod.
3.Môžete im tiež pripomenúť prácu bankárov v prípade, že ste nejakú navštívili.

UČÍME SA
1.Deti si opakujú, aké nástroje používajú pracovníci v rôznych profesiách.
2.Pýtajte sa detí:
• Na čo a ako farmár používa motyku?
• Kaderníčka hrebeň a nožnice?
• Lekár stetoskop?
• Ako pokladníčka v banke počíta peniaze?
• Deti nechajte predviesť jednotlivé činnosti.
3.Naučte deti pieseň „Povolania“.
4.Jeden dobrovoľník bude hrať míma Aflatouna. Ukážte mu obrázok s
povolaním. Mím napodobňuje pohyby, ktoré sú typické pre dané povolanie.
Zvyšok triedy háda, o akú profesiu ide. Po tom, ako deti uhádnu, nasleduje
ďalší dobrovoľník a postup opakuje. Nezabudnite ukázať povolanie, s ktorým
sa deti stretávajú vo svojom okolí.
5.Zdôraznite deťom, že ľudia, ktorí pracujú v ich okolí, sú dôležití pre ich
každodenný život.

REFLEXIA
1.Požiadajte deti, aby vymenovali dôležité profesie v ich okolí. Napr. tesár
stavia nové veci alebo školník opravuje, čo je rozbité.
2.Rozmiestnite po triede obrázky s rôznymi povolaniami. Nechajte deti, aby
obrázky našli, pomenovali, určili začiatočné písmeno a spoločne si vytlieskali
slabiky.

Ďalšie možnosti
• Hra pexeso s povolaniami
• Skladačka osôb v oblečení typickom pre rôzne povolania (deti skladajú

odev a určujú povolanie)

• Zvukové loto so situáciami typickými pre rôzne povolania (pokladňa,

zvonenie električky, búchanie kladiva)

• Návšteva pracoviska rodičov detí z MŠ – deti sa zoznámia s profesiami,

pracoviskom a náplňou práce rodičov

• Návšteva miestnej hasičskej stanice

Aktivita 23b
Zámer aktivity

Deti sa zoznámia s
rôznymi profesiami
a prácou ľudí v okolí
materskej školy.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:

Notový zápis a text
piesne POVOLANIE

Pomôcky:

výstrižky rôznych
zamestnaní z novín a
časopisov, hlavne tie
z blízkosti MŠ
obrázky povolaní
(aktivita 14)
príklady reálnych
pracovných nástrojov
(hrebeň, vareška,
pílka...)
včielka Bee-bot
podložka pod Beebot
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NÁSTROJE A POVOLANIA
ZAČÍNAME
1.Zoskupte deti okolo modelu MŠ, aby vymenovali profesie a zamestnania,
ktoré môžu vidieť v okolí.
2.Pripomeňte im pomocou otázok, koho tam videli, čo robili, napr. pokladníčka
v obchode, tesári na stavbe a pod.
3.Môžete im tiež pripomenúť prácu bankárov v prípade, že ste nejakú navštívili.

UČÍME SA
1.Pripravte deťom podložku pre Bee-bot s povolaniami z vášho blízkeho okolia
a ich nástrojmi.
2.Vysvetlite im ovládanie včielky Bee-bot.
3.Pomenujte obrázky na podložke.
4.Zadajte deťom úlohu, napr.
• Vyhľadaj pána školníka a pomocou včielky Bee-bot k nemu priraď jeho
pracovný nástroj.
• Vyhľadaj pani upratovačku a pomocou včielky k nej priraď nástroj, s
ktorým pracuje.
• Nájdi pani učiteľku a pomocou včielky ju spoj s jej pracovným
nástrojom.

REFLEXIA
1.Požiadajte deti, aby vymenovali dôležité profesie z ich okolia. Napr. tesár
stavia nové veci alebo školník opravuje, čo je rozbité.
2.Rozmiestnite po triede obrázky s rôznymi povolaniami. Nechajte deti, aby
obrázky našli, pomenovali, určili začiatočné písmeno a spoločne si vytlieskali
slabiky.

JA A SPOLOČNOSŤ: Spolužitie a práca
Modul 7

Som súčasťou občianskej spoločnosti
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Aktivita 23

JA A SPOLOČNOSŤ: Spolužitie a práca
Modul 7
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Som súčasťou občianskej spoločnosti

NÁSTROJE A POVOLANIA Príloha

Noty a text piesne POVOLANIE

Aktivita 24a
Zámer aktivity

Počas tejto aktivity si
deti v skupine postavia
predajné stánky,
zoznámia sa so základmi
trhu a osvoja si slovnú
zásobu týkajúcu sa
nákupu a predaja. Učia
sa vymieňať tovar za
peniaze.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
učiteľ a menšia
skupina

Prílohy:

Notový zápis a text
piesne Rýchlo na trh
Aflatounske cenovky
Geometrické tvary MASKOTI

Pomôcky:

papier veľkého
formátu na vytvorenie
plagátu
lepiaca páska
výtvarné potreby
rôzne predmety alebo
ovocie
kúsky látok
lepidlo
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VYTVORENIE PREDAJNÉHO STÁNKU
ZAČÍNAME

ich:

1.Pripomeňte deťom prechádzku po okolí MŠ (viď Aktivita 22)
Otázky:
• Pamätáte sa na našu prechádzku po okolí?
• Kam sme išli?
• Čo sme videli?
• Čo všetko sa stalo?
2.Ak deti nespomenuli obchod, pripomeňte im návštevu obchodu alebo trhu a
povedzte im, že o obchode sa dozviete viac.
3.Opýtajte sa detí, či vedia, na čo slúžia obchody, či si pamätajú, čo robí
predavač, keď si niekto príde niečo kúpiť.
4.Spoločne si zarecitujte pieseň: „RÝCHLO NA TRH“ (Príloha Notový zápis
a text piesne Rýchlo na trh). Aby bolo recitovanie hravejšie, urobte si
pohybovú hru. Deti pochodujú z jednej strany triedy na druhú a pri tom
recitujú pieseň Rýchlo na trh. Keď prídu na „trh“ predvedú nakupovanie. Keď
prídu späť „domov“, predvedú, ako nakúpené produkty jedia.
5.Ďalšie strofy si môžu deti vymyslieť sami (jablká, mrkvičky,...) alebo môžu
využiť pieseň „Rýchlo na trh“.

UČÍME SA
1.Povedzte deťom, že si vytvoríte trh.
2.Rozdeľte ich do skupín po piatich alebo šiestich. Požiadajte každú skupinu,
aby sa posadila do kruhu v rôznych častiach miestnosti. Vysvetlite im, že
každá skupina bude pripravovať svoj stánok na trhu.
3.Preberte s nimi možnosti, aký stánok si pripravia, čo v ňom budú predávať.
Využiť môžu hračky alebo výrobky z triedy.
4.Každá skupina vytvorí vlastný plagát ako upútavku na svoje výrobky a
názov stánku. Vysvetlite im, že je dôležité, aby bol stánok pekný a prilákal
ostatných. Možné návrhy: farebné plagáty, vyrobiť z kúskov látok obrus na
predajnú plochu atď. Pomôžte im plagát zavesiť v triede a pred každý plagát
umiestnite stôl, ktorý bude predstavovať ich stánok na trhu.
5.Požiadajte deti, aby si predajné predmety vystavili vo svojich stánkoch a
vysvetlite im, že ich budú predávať zákazníkom. K jednotlivým predmetom
priraďte cenovky (Príloha Aflatounske cenovky).
6.Nech si deti spomenú, čo videli v obchode počas prechádzky. Opýtajte sa

JA A SPOLOČNOSŤ: Spolužitie a práca
Modul 7

Som súčasťou občianskej spoločnosti

• Čo robil predavač?
• Čo robili zákazníci?
• Povedzte im, že ich budú napodobňovať.

7.Zahrajte im názornú ukážku, keď ste predavačom a lákate deti, aby si od vás
niečo kúpili. To isté potom medzi sebou predvádzajú deti.
8.Každú skupinu rozdeľte do dvoch podskupín – predavači a kupujúci.
Vysvetlite deťom, že neskôr sa vymenia.
9.Požiadajte deti, aby si pripravili peňaženky (viď Aktivita 21). Zo spoločnej
pokladničky deťom rozdajte aflatounove mince. Vysvetlite im, že peniaze
použijú na nákup vecí.
10. Deti sa takto hrajú asi 15 minút. Po určenom čase si vymenia roly. Zapojte
sa hry tým, že sa prejdete okolo stánkov a deťom kladiete otázky typu:
• Koľko aflatounových mincí stojí toto pero?
11. Aby hra bola zábavnejšia, navrhnite deťom rôzne scénky: dve deti si chcú
kúpiť rovnakú, ale poslednú vec, na trhu sa objaví zlodej, a pod. Rozvíjajte
detskú predstavivosť pri vytváraní alternatívnych scenárov.

Poznámka:

Cieľom tejto aktivity je, aby deti porozumeli tomu, že za tovar sa musí platiť.
Našou úlohou v tomto bode nie je, aby deti pochopili, koľko čo stojí.

REFLEXIA
1.Po ukončení hry si deti spoločne sadnú do kruhu. Opýtajte sa ich, aké bolo
pracovať/nakupovať na trhu. Otázky:
• Čo bolo zábavnejšie - nakupovať alebo predávať? Prečo?
• Čo ste si na trhu kúpili a prečo?
2.Zopakujte si, čo znamená odkladať si cenné veci na bezpečnom mieste.
Otázky:
• Necháme všetky mince ležať v triede?
• Necháme ich na stole?
• Dáme si ich do Aflatounovej pokladničky?
3.Zdôraznite význam Aflatounovej pokladničky! Otázku znovu zopakujte
a tentokrát nechajte deti odpoveď zakričať nahlas: Do Aflatounovej
pokladničky!
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Aktivita 24b
Zámer aktivity

Počas tejto aktivity si
deti v skupine postavia
predajné stánky,
zoznámia sa so základmi
trhu a osvoja si slovnú
zásobu týkajúcu sa
nákupu a predaja. Učia
sa vymieňať tovar za
peniaze.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:

Notový zápis a text
piesne Rýchlo na trh

Pomôcky:

papier veľkého
formátu na vytvorenie
plagátu
lepiaca páska
výtvarné potreby
rôzne predmety alebo
ovocie
kúsky látok
lepidlo

JA A SPOLOČNOSŤ: Spolužitie a práca
Modul 7
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VYTVORENIE PREDAJNÉHO STÁNKU
ZAČÍNAME

1.Povedzte deťom hádanky o geometrických tvaroch:
• Kotúľam sa sem i tam, okrúhle ja telo mám. Moje očká krásne svietia,
nakresliť ma vie i dieťa. (kruh)
• Mám tri strany a tri rohy, ale nemám žiadne nohy, pospájam vždy tie tri
čiary, nechcú ostať nikdy samy. (trojuholník)
• Rovnaké mám všetky strany, poobzeraj si ich s nami, keď rovnakú dĺžku
majú, tak sa nikdy nehádajú. (štvorec)
• Nakresli mi štyri strany, daj však pozor pri meraní, dve sú dlhé a dve
krátke, povedz to aj kamarátke. (obdĺžnik)
2.Ukážte deťom vopred vystrihnuté makety všetkých geometrických tvarov, o
ktorých boli hádanky.
3.Rozdeľte deti do štyroch skupín. Deti si samostatne vyberú vodcu svojej
skupiny.
4.Zadajte deťom úlohu, aby si vybrali ako maskota predajného stánku jeden z
geometrických tvarov.

UČÍME SA

1.Úloha: deti nájdu v triede predmety tvaru, ktorý si vybrali ako svojho maskota.
Vybrané predmety ukladajú do svojho predajného stánku. Skontrolujte spolu
s deťmi, či sa tieto predmety podobajú na geometrický tvar, ktorý si vybrali.
2.Upozornite deti na používanie čarovných slovíčok a zásad slušného správania
pri predaji.
3.Deti na základe vlastných skúseností z obchodu hovoria o kupovaní a
predávaní. Nech si spomenú, čo videli v obchode – čo robí predavač, čo
robia zákazníci. Povedzte im, že budú robiť to isté.
4.Systém kúpy a predaja predvedie učiteľ a jeden žiak.
5.Prvým predávajúcim je vedúci skupiny. Neskôr sa deti vystriedajú.
6.Deti si vopred pripravia aflatounske peňaženky a mince na nákup.
7.Predavači si pripravia cenovky a kupujúci mince.
8.Zapojte sa do hry tým, že kladiete deťom otázky typu:
• Koľko aflatounskych mincí stojí táto lopta?
• Mám 5 Aflatonov, môžem si kúpiť dve lopty?
9.Aby bola hra náročnejšia, dajte deťom vyriešiť problém, čo sa stane, keď
sa im minú všetky mince. Rozvíjajte detskú predstavivosť pri vytváraní
alternatívnych riešení problému. Použite otázky typu:
• Čo spravíš, keď sa ti minú všetky mince?
• Rozmýšľal/a si, ako by si mohol/mohla získať ďalšie?

Poznámka:

Poraďte deťom, že si môžu vymeniť pozície a ako predávajúci si majú možnosť
zarobiť nejaké mince. Upozornite ich aj na to, že v skutočnosti to nie je takto
možné.

REFLEXIA

Po ukončení hry si deti spoločne sadnú do kruhu. Spýtajte sa ich:
• Páčila sa vám hra?
• Ktorá rola sa vám páčila viac – kupujúci či predávajúci?
• Ako si sa cítil/a, keď sa ti minuli aflatounske mince?

Aktivita 24
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VYTVORENIE STÁNKU Príloha 1

Noty a text piesne RÝCHLO NA TRH
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VYTVORENIE STÁNKU Príloha 2

Aflatounske cenovky
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VYTVORENIE STÁNKU Príloha 3
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Geometrické tvary - MASKOTI

125

KAPITOLA

4

Aktivita 25
Zámer aktivity

Počas tejto aktivity sa
deti zoznámia s prírodou
vo svojom okolí a s tým,
ako ju chrániť a starať sa
o ňu. Na príklade stromu
si ukážu, že zmeny
spôsobené ľudskou
aktivitou môžu prostredie
chrániť a zlepšovať,
ale aj poškodzovať
a ničiť.

Okruh činnosti:
v triede
vonku
učiteľ a celá skupina

Prílohy:

Príbeh Nová planéta
Časti stromu

Pomôcky:

fľaše s vodou
pomôcky na frotáž
kôry stromu

JA A SPOLOČNOSŤ: Spolužitie a práca
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PRÍRODA OKOLO NÁS
V dostatočnom predstihu si naplánujte prechádzku do prírody. Uistite sa, že
počas nej deti nájdu veľa zaujímavých vecí ako na pohľad, tak aj na dotyk (rôzne
druhy zvierat, stromov, kvetov, a pod.). Ak je to možné, poproste niekoho, kto sa
stará o miestnu zeleň, aby deťom vysvetlil, čo sa robí pre rastliny a stromy, aby
mali zdravý rast.

ZAČÍNAME

REFLEXIA
1.Po návrate do triedy sa posaďte s deťmi do kruhu a prečítajte im príbeh
„Nová planéta“ (Príloha 1).
2.Každému dieťaťu dajte list papiera, aby si nakreslil, čo by nemalo deťom
chýbať v ideálnom meste.
3.Deti si výkres s vašou pomocou podpíšu a odložia do Aflatounovej škatule.

1.Vysvetlite deťom, že ich okolie je výnimočné nielen kvôli ľuďom a miestam,
ktoré sa tam nachádzajú, ale aj vďaka prírode, ktorá ich obklopuje.
2.Uveďte príklady prírodných zdrojov, ktoré sú v okolí k dispozícii.
3.Povedzte deťom, že pôjdete na prechádzku do prírody.

UČÍME SA
1.Pri prechádzke si ukazujte zaujímavé živočíchy a rastliny. Povzbuďte deti, aby
robili to isté. Pýtajte sa ich, čo vedia o živote v prírode.
2.Nájdite v okolí také miesto, kde je veľa stromov. Rozdeľte deti do skupín a
nechajte každú skupinu, aby si vybrala jeden strom.
3.Povedzte deťom, že sa budú hrať na prírodovedcov a budú skúmať stromy.
4.Nechajte ich, aby si strom pochytali, ovoňali ho a vytvorili frotáž kôry stromu.
5.Zamerajte sa na korene stromov a vysvetlite deťom, ako vďaka nim drží strom
v zemi. Prirovnajte korene stromov k detským nohám. Aké iné ľudské časti
zodpovedajú častiam stromu? (Konáre – ruky, žalúdok – kmeň, koža – kôra).
6.Vysvetlite deťom, že rastliny sú živé a že vyžadujú starostlivosť a úctu.
Povedzte im, že rastliny potrebujú vodu rovnako ako my. S použitím fľaše
s vodou ukážte deťom, ako sa zalieva strom a vysvetlite im, že takto pijú
všetky rastliny. Podeľte sa o fľaše s ostatnými deťmi a nechajte ich polievať
stromy.
7.Opýtajte sa detí, prečo sú stromy užitočné (poskytujú tieň, dodávajú energiu,
pôsobia na naše zdravie, atď.).
8.Ak sa vám podarilo nájsť niekoho, kto je zodpovedný za starostlivosť o zeleň,
požiadajte ho, aby deťom vysvetlil, ako zaisťujú zdravý rast rastlinstva.

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI:
Pestovanie rastliny zo semienka.
Príklady možností
• semienko zasadené do hliny,
• naklíčené semienko zasadené do hliny,
• celá rastlina zasadená do hliny.
Popis stromu
Rozstrihajte strom (Príloha 2) na jednotlivé časti (korene,
kmeň, koruna) a nechajte deti pomenovať ich.

Aktivita 25
Zámer aktivity

Deti pochopia, že
zmeny spôsobené
ľudskou činnosťou
môžu prostredie chrániť
a zlepšovať, ale aj
poškodzovať a ničiť,
Deti rozvíjajú svoju
predstavivosť
a tvorivosť.

PRÍRODA OKOLO NÁS Príloha 1

Príbeh NOVÁ PLANÉTA

ZAČÍNAME

1.Začnite otázkou:
Deti, kto by chcel byť kozmonautom?
Tak sa teraz zahráme na cestu do vesmíru. Predstavme si, že ZEM, naša planéta,
je preľudnená. Už je nás, ľudí, toľko, že by bolo potrebné nájsť niekde vo vesmíre
miesto, planétu, kde by sme našli nový domov.
Čo vy na to?
Skúsime to?
Oblečieme si skafandre, pripútame sa a...: Tri, dva, jedna, ŠTART!
Pristáli sme a zistili, že na planéte si nový domov síce vybudovať môžeme, ale je
úplne prázdna, nič na nej nie je.
2.Pokračujte ďalšou otázkou:
Čo všetko si zo ZEME musíme priviezť, čo všetko musíme postaviť, zasadiť,
urobiť, aby sme my, deti, boli v novom domove spokojné, šťastné a nič nám
nechýbalo?
METÓDA BRAINSTORMING
Deti chrlia námety, myšlienky, voľné asociácie, všetko, čo im napadne - môžu
povedať čokoľvek. Nápady nehodnoťte, nekritizujte. Okamžite napíšte/nakreslite
každý nápad bez výnimky. Čím viac nápadov majú deti, tým lepšie. Pokračujte v
brainstormingu tak dlho, kým sa objavujú nápady.
3.Zapisujte/kreslite všetky nápady detí.
4.Po vyčerpaní nápadov pokračujte.
Aflatoun si s mamkou veľmi rád číta. Najradšej má príbehy o zvieratkách a prírode,
a bavia ho aj príbehy o vesmíre. Predstavte si, deti, že raz s mamkou čítali príbeh,
ktorý mal tajuplný názov. Volal sa Nová planéta. Ale Aflatouna príbeh sklamal. Vôbec
sa mu nepáčil koniec. My si teraz príbeh prečítame a spoločne sa budeme snažiť
prísť na to, prečo sa Aflatounovi koniec nepáčil.

Príbeh NOVÁ PLANÉTA
Bambuľkáči boli veľmi radi, keď ich veľká kozmická loď pristála na planéte TAM.
Možno konečne našli nový domov. „Poďme najprv zistiť, či sme tu v bezpečí,“
povedal najstarší Bambuľko, ktorý celú výpravu riadil a hneď zostavil tím
prieskumníkov.Tí sa brodili riekou, opatrne ochutnávali plody rozličných stromov
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a rastlín. Dávali pozor, či ich niekto nesleduje a až keď si boli istí, že našli
bezpečné miesto, zavolali ostatných členov výpravy a spoločne začali plánovať,
ako z planéty urobiť skutočný domov.
Naplánovali výstavbu celého mesta, rozdelili si úlohy a pustili sa do práce.
Postavili krásne vysoké budovy, postavili mosty cez rieku, cesty pre autá a
koľajnice pre vlaky. Keď bola stavba mesta dokončená, každý ju obdivoval a
všetci boli šťastní, že našli na planéte TAM krásny nový domov.
Ale čo to? Čo to počujeme? Zdá sa, že všetci šťastní nie sú.
Zo všetkých strán sa ozýva: „Mami, ocko, kde sú ihriská? Mami, kde sa
budeme hrať? Ocko, kde majú miesto zvieratká, keď ste kvôli cestám zabudli
na stromy a lúky? A školy sa nám tiež nepáčia! Okolo sú samé cesty a my
nechceme byť stále zavretí vo vnútri! Predsa sa nebudeme na prírodu pozerať
iba v počítači. Chceme sa hrať vonku, chceme ísť do parku užívať si slniečko,
hrať sa na piesku, liezť po stromoch, kopať si loptu alebo sa voziť na bicykloch a
kolobežkách...“
Vyzvite deti, aby sa pokúsili povedať, prečo sa Aflatounovi koniec príbehu
nepáčil.
Po diskusii im ponúknite nový koniec.
„To je zvláštne. Ale kde sme urobili chybu?“ pýtali sa užasnutí stavitelia. „Čo
teraz? Poradí nám niekto?“ Dlho premýšľali, až sa napokon dohodli, že sa
poradia s deťmi. Deti mali mnoho nápadov, ako postaviť nové mesto a dospelí
teraz už vedia, že pri stavbe mesta je potrebné myslieť na všetkých, ktorí v ňom
budú žiť , teda aj na deti a zvieratá. S pomocou detí mesto opravili tak, aby
sa tam páčilo naozaj všetkým. Od tej doby bol život na planéte TAM šťastný a
spokojný.

REFLEXIA

Pokračujte:
Bohužiaľ, náš príbeh nám neprezradil, čo všetko deti svojim rodičom na planéte
TAM poradili. Našťastie sme si zapísali, čo by sme pre šťastný život na novej
planéte urobili my. Pokojne by sme celý príbeh mohli doplniť. Skúsime to?
Prečítajte všetky nápady. Deti ich hodnotia, rozhodujú sa, či s nimi súhlasia
alebo nie.
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PRÍRODA OKOLO NÁS Príloha 2

Časti stromu
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Táto kapitola sa zameriava na základný aspekt finančnej gramotnosti. Pomôže deťom
urobiť prvé kroky v ich finančnom vzdelávaní.
Deti sa najprv zoznámia s tým, čo znamená míňať, šetriť a deliť sa. Potom dostanú
príležitosť využiť všetky vedomosti a zručnosti, ktoré získali vďaka projektu. K dispozícii
budú dva príklady aktivít, prostredníctvom ktorých budú môcť deti získať menšie finančné
prostriedky. Posledný krok tohto modelu im ukáže rôzne možnosti, ako využiť peniaze,
ktoré si zarobili a znovu sa zamerajú na sporenie, míňanie a delenie sa.
Modul 8:
Čo potrebujem a čo chcem
Aktivita 26: Čo skutočne potrebujem
Modul 9:
Poznám svoje zdroje
Aktivita 27a: Splním si svoje sny
Aktivita 27b: Splním si svoje sny – Pečieme si medovníky
Aktivita 28a: Svet pre deti
Aktivita 28b: Svet pre deti – Deň narcisov
Aktivita 29: Príbeh mince
Modul 10:
Šetrím svoje zdroje
Aktivita 30a: Požičiavame a delíme sa
Aktivita 30b: Príbeh – Mravec a lúčny koník
Aktivita 31a: Voda je náš zdroj
Aktivita 31b: Chráňme si náš vodný zdroj
Aktivita 32: Odkiaľ pochádzajú peniaze
Modul 11:
Rozhodujem sa, ako utrácam svoje zdroje
Aktivita 33: Takto trávim svoj voľný čas
Aktivita 34: Aflatounske mince
Aktivita 35: Čo si môžeme kúpiť za peniaze
Aktivita 36: Bocian a jeho kŕdeľ
Modul 12:
Náš Aflatounsky trh
Aktivita 37: Šetriť, míňať a deliť sa
Aktivita 38: Príprava na náš trh
Aktivita 39a: Deň trhu
Aktivita 39b: Výstava
Aktivita 40: Zdieľanie zdrojov

Vzdelávacie ciele:
•
•
•

•
•
•

sebapoznávanie, rozvoj pozitívneho vzťahu k sebe samému (uvedomenie si vlastnej
identity, získanie sebavedomia a osobnej spokojnosti)
každý má svoje práva a povinnosti
rozvoj schopnosti žiť v spoločenstve ostatných ľudí (spolupracovať, podieľať sa
na niečom), prispôsobiť sa tomuto spoločenstvu (triede, rodine, ostatným deťom),
vnímať a prijímať základné hodnoty tohto spoločenstva
uvedomenie si existencie seba samého vo svete, v súlade so živou a neživou
prírodou, ľuďmi, spoločnosťou, planétou Zem
zoznamovanie sa s pravidlami správania k druhým
rozvoj kooperatívnych zručností

Očakávané výstupy:
•
•
•
•
•

Rozumiem tomu, čo je tovar a ako uspokojuje potreby ľudí.
Uvedomujem si, že každý je niečím výnimočný a každý môže byť užitočný.
Rozumiem tomu, odkiaľ pochádzajú peniaze, akú majú hodnotu, na čo slúžia a ako
s nimi nakladať.
Uvedomujem si svoje práva vo vzťahu k druhým, viem, že aj ostatní majú rovnaké
práva ako ja a rešpektujem to.
Viem odložiť svoje túžby na neskoršiu dobu (nemôžem mať vždy to, čo práve
chcem).

Previazanosť so ŠVP pre PPV:
Človek a spoločnosť:
• Orientácia v čase: Plynulo rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.
• Ľudia v blízkom a širšom okolí: Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i
neverbálny) s inými osobami, deťmi i dospelými.                                  
• Opíše aktuálne emócie: Obdaruje druhých a podelí sa o veci.
Človek a svet práce:
• Remeslá a profesie: Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií.
Matematika a práca s informáciami:
• Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou (pridáva,
odoberá, násobí a delí).
Výber a voľba výkonových štandardov nie sú obmedzené. Vzdelávacia oblasť a množstvo
výkonových či čiastkových štandardov je v kompetencii samotného učiteľa/ky.

Aktivita 26
Zámer aktivity

V priebehu tejto aktivity deti
pochopia, čo je tovar a ako
uspokojuje ľudské potreby.
Porozumejú rozdielu medzi
tým, čo „potrebujeme“ a čo
„chceme“, pomenujú štyri
základné potreby: jedlo, pitie,
oblečenie, bývanie.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
učiteľ a malá skupina

Prílohy:

Potreba a spotreba

Pomôcky:

obrázky rôzneho
tovaru
obrázok s
piktogramom (viď
Aktivita 4)
škatuľa od topánok
(podľa počtu skupín)
pás baliaceho papiera
cca 15x100cm
(jeden pás pre každú
skupinu)
lepiaca hmota
flipchartový papier
(jeden list pre každú
skupinu)
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ČO SKUTOČNE POTREBUJEME
Metóda Čierna ovca
Pred aktivitou rozmiestnime po triede toľko zatvorených škatúľ, koľko bude
skupín detí. V každej škatuli je nejaký druh tovaru. Jedna je napr. plná topánok,
v druhej je pečivo, v tretej ovocie a zelenina, vo štvrtej sú hračky, atď. V každej
škatuli je jedna vec, ktorá medzi tento tovar nepatrí (napr. v ovocí a zelenine je
čokoláda, medzi topánky sa zatúlala čiapka, a pod.). Tento predmet je „čiernou
ovcou“. Deti majú uhádnuť, z akého obchodu majú tovar v škatuli (obuv,
hračkárstvo, kníhkupectvo, potraviny), ale majú aj rozoznať „čiernu ovcu“.

ZAČÍNAME
1.Deti rozdelíme do skupín. Každá skupina si sadne k jednej pripravenej
zatvorenej škatuli.
2.Vyzveme deti, aby najprv hádali, čo by v škatuli mohlo byť.
3.Nechajte deti otvoriť škatuľu. Deti po otvorení vyberajú, prezerajú si a
ohmatávajú predmety v škatuli.
4.Opýtajte sa detí: Čo máme v škatuli? Majú veci zo všetkých škatúľ niečo
spoločné? Ako by ste ich pomenovali? Je tam niečo, čo medzi vaše veci
nepatrí? Zamotala sa vám tam nejaká „čierna ovca“?
5.V závere začnite diskusiu na tému:
Čo si môžem kúpiť v cukrárni, v pekárni, v hračkárstve?
Aký tovar si kúpim, keď chcem:
• niečo sladké
• počúvať hudbu
• čítať
• cestovať
• niečo studené a chutné
6.Spýtajte sa detí, čo ľudia používajú, aby si tento tovar kúpili.
7.Vysvetlite deťom, že tovar uspokojuje to, „čo chceme“ a to, “čo potrebujeme“
a že peniaze sa používajú na nákup tohto tovaru.

1.Vysvetlite deťom, že niektoré veci sú veľmi dôležité a nemôžeme bez nich žiť,
ale bez iných sa dokážeme zaobísť. Použite niekoľko príkladov:
• Bez vody nemôžeme žiť, je to teda to, „čo potrebujeme“.
• Bez čokolády ale byť môžeme, aj keď nám veľmi chutí, takže je to tom,
„čo chceme“.
2.Rozdeľte deti do skupín, aby popremýšľali nad ďalšími príkladmi. Každej
skupine rozdeľte kartičky s obrázkami vecí, ktoré potrebujeme a ktoré
chceme (Príloha 1 Potreba a spotreba), pás papiera a lepiacu hmotu.
3.Požiadajte deti, aby postupne zoradili veci podľa dôležitosti. Bez čoho podľa
nich nemôžeme žiť, bez čoho sa takmer nedá žiť alebo len veľmi zle a bez
čoho sa zaobídeme („prežívať, žiť, užívať si“). Každá skupina vytvorí svoj dlhý
zoznam. Pomocou lepiacej hmoty prilepíme obrázky na pás papiera.
4.Zoznamy vyveste a rozprávajte sa o nich. Každá skupina prostredníctvom
svojho hovorcu ostatným zdôvodní, prečo ich zoznam vyzerá práve takto,
kde pre skupinu končí potreba a začínajú ich túžby (bod zlomu). Dajte
všetkým dostatok času na vyjadrenie.
5.Pýtajte sa detí:
• Myslíte si, že sladkosti sú dôležité? Môžeme bez nich žiť?
• Čo je podľa vás veľmi dôležité? Niečo, bez čoho nedokážem žiť.
• Prečo si myslíte, že bez týchto veci sa nedá žiť? (Pracujte s obrázkami,
ktoré deti vybrali do skupiny „čo potrebujeme“.)
• Prečo pre vás toto nie je také dôležité? (Pracujte s obrázkami, ktoré deti
vybrali do skupiny „čo chceme“.)
6.Rozprávajte sa s deťmi o rozdieloch medzi týmito dvoma skupinami a spýtajte
sa: Je potrebné piť vodu?, atď.
• Je dôležité jesť? Aké jedlo?
• Je dôležité jesť jedlo z fast foodu?
• Je dôležité mať bezpečné miesto na spanie?
• Je dôležité mať oblečenie?
				 Spýtajte sa detí, prečo s odpoveďami súhlasia alebo nesúhlasia.
7.V ďalšom kroku upozornite deti, že veciam, bez ktorých nemôžeme žiť, sa
hovorí potreby. Vysvetlite im, aké dôležité sú pre náš život a ako sa vždy
musíme uistiť, že tieto potreby plníme. Znova sa opýtajte:
• Je dôležité piť vodu?
• Je dôležité jesť jedlo z fast foodu?

UČÍME SA
Pripravte si dve karty z bieleho papiera a veľkými písmenami na jednu napíšte
„ČO POTREBUJEME“ a na druhú „ČO CHCEME“.
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Čo potrebujem a čo chcem

ČO SKUTOČNE POTREBUJEME
REFLEXIA
Pripomeňte deťom príbeh o Sinte a vyzvite ich, aby si vybrali z Aflatounskej
škatule svoje piktogramy (viď Aktivita 4).
1.Nechajte deti pomenovať, čo je znázornené na piktogramoch. Pripomeňte im,
že si zaznamenávali veci, ktoré sú pre nich dôležité.
2.Požiadajte ich, aby svoje piktogramy postupne priradili ku kartám „ČO
POTREBUJEME“ a „ČO CHCEME“. Svoje rozhodnutie nech zdôvodnia.
3.Vysvetlite deťom, že ich rodičia pracujú, aby si zarobili peniaze a mohli nimi
zaplatiť za tovar, ktorý potrebujeme – ako je jedlo, pitie a taký tovar, ktorý
chceme – napríklad sladkosti, auto a podobne.
4.Oznámte deťom, že sa na chvíľu budú hrať na svojich rodičov a musia sa
rozhodnúť, na čo využijú svoje peniaze. Povedzte im, že môžu peniaze využiť
na veci, ktoré potrebujú, ale aj na tie, ktoré chcú. Vysvetlite im, že nemajú
dosť peňazí na všetko, a preto sa musia rozhodnúť, čo si kúpia ako prvé.
Požiadajte deti, aby vyskočili, keď si myslia, že odpoveď je „áno“ a aby ostali
sedieť, keď si myslia, že odpoveď je „nie“. Použite vlastné otázky podľa
nasledujúceho vzoru:
• Keď sa rozhodujete medzi kúpou chleba alebo čokolády, mali by ste si
najprv kúpiť chlieb? (ÁNO)
• Keď si chcete kúpiť oblečenie alebo hračku, mali by ste si najprv kúpiť
oblečenie? (ÁNO)
• Keď si sa rozhodujete medzi kúpou vody alebo malinovky, mali by ste si
najprv kúpiť vodu? (ÁNO)
• Vymyslite si podobné otázky obsahujúce to, čo je potrebné a čo
chceme a položte ich deťom.

ALTERNATÍVA
1.Rozdeľte deti do skupín po 5.
2.Každej skupine dajte flipchartový papier s predpísanými
slovami ČO POTREBUJEME/ČO CHCEME a niekoľko
obrázkov s tým, čo potrebujeme a čo chceme.
3.Požiadajte jednotlivé skupiny, aby sa rozhodli, do ktorého
stĺpca patrí obrázok a nalepili ho. Vzniknú tak koláže
toho, čo potrebujeme a čo chceme.
4.Keď budú deti s prácou hotové, požiadajte každú
skupinu, aby ukázala svoju koláž ostatným.
5.Nezabudnite zdôrazniť, že je určite veľa vecí, ktoré
chceme, ale je dôležité peniaze najprv použiť na to, čo
naozaj potrebujeme.
.
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Aktivita 27
Zámer aktivity

Deti si uvedomia, že
každý človek ma svoje
silné, ale aj svoje slabé
stránky. Budú hľadať
svoje silné stránky.
Popremýšľajú o
povolaniach a profesiách,
ktoré by raz chceli robiť.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:

List pre rodičov

Pomôcky:

lopta
hviezdy splnených
želaní (viď Aktivita 19)
biele vystrihnuté
hviezdy (jedna pre
každé dieťa)
bábka zajaca a
korytnačky (viď
Aktivita 18)
výtvarný materiál
obrázky rôznych
povolaní (viď Aktivita
14)

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 9
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SPLNÍM SI SVOJE SNY
ZAČÍNAME

1.Spýtajte sa detí, či si pamätajú rozprávku o zajacovi a korytnačke (viď Aktivita
18).
2.Pokračujte slovami:
• Príbeh nám ukázal, že zajac je rýchlejší ako korytnačka. Narodil sa taký,
lebo rýchlosť potrebuje pre svoj život. Keď zajac uvidí nebezpečenstvo,
vezme nohy na plecia a utečie. Naopak korytnačka, ktorá ide vytrvalo
za svojím cieľom, ktorým je hľadanie potravy, rýchlosť nepotrebuje.
Keď sa ocitne v nebezpečenstve, schová telo do panciera a počká,
kým nebezpečenstvo nepominie. Toto sú vlastnosti, ktoré potrebujú
tieto zvieratká a príroda to zariadila tak, aby sa s nimi narodili. Každý
ma svoje silné a slabé stránky. Silnou stránkou zajaca je, že vie rýchlo
utekať a túto schopnosť aj často využíva. Slabou stránkou korytnačky je,
že je pomalá, ale jej silnou stránkou je jej cieľavedomosť a vytrvalosť. Aj
ona tieto svoje schopnosti využíva.
„Deti, väčšinou to, čo nám ide najlepšie, nás zároveň aj baví. Keď chceme
a budeme túto našu schopnosť precvičovať a trénovať, môžeme si splniť
náš sen a môže sa to stať v budúcnosti aj naším povolaním. Napríklad
niekto, kto dokáže pomáhať ostatným, si môže splniť svoj sen a stane sa
napríklad hasičom alebo lekárom.“

UČÍME SA

1.Pripomeňte deťom, že každý z nich je jedinečný a každý ma svoje sny o
budúcom povolaní.
2.Posaďte deti do kruhu. Povedzte im, že si budete dávať hádanky.
3.Pripravte si obrázky rôznych povolaní, rubom dole. Aby deti dobre pochopili,
čo a ako budú hádať, začnite ako prvá/ý. Vytiahnite si prvý obrázok, prezrite
si ho a popíšte slovami. Deti budú hádať, aké povolanie sa skrýva na
obrázku. (Na obrázku je žena, má v ruke varešku a niečo mieša v hrnci. Kto
je to?)
4.Postupne si môžete porozprávať o každej profesii. Pokiaľ niekto rád je, rád
pomáha mamičke pri varení, môže tieto svoje záľuby neskôr využiť. Stane
sa to jeho silnou stránkou a môže z neho byť slávny kuchár, ktorý vymyslí
množstvo úžasných receptov. Deti sa postupne vystriedajú.
5.Teraz si deti môžu nakresliť do hviezdičky svoje vysnívané povolanie.
6.Vysvetlite deťom, že majú právo ísť za svojím snom a rozvíjať svoje silné
stránky.

REFLEXIA

1. Požiadajte deti, aby si vybrali z Aflatounskej škatule hviezdy splnených želaní
(viď Aktivita 19). Spýtajte sa ich:
• Pamätáte si, čo sú to za hviezdy?
• Pamätáte si na váš sen?
• Je to stále váš najväčší sen alebo sa už zmenil?
• Máte ďalší sen? Prečo?
• Myslíte si, že je správne mať viac ako jeden sen?
Pre staršie deti:
• Môžu vám ostatní ľudia brániť v naplnení vášho sna?
2. Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo je podľa nich potrebné na to, aby dosiahli
svoj sen. Pripomeňte im, že ich silné stránky im môžu pomôcť naplniť ich sny.
Dajte im niekoľko príkladov.
3. Potom, čo všetky deti rozprávali, zaspievajte si pieseň Kde je (viď Aktivita 18).
Zmeňte slová podľa schopností detí. Napríklad:
Učiteľka: „Kde je Eva? Kde je Eva?“
Eva: „Tu na som, tu na som. Ja viem tancovať, ja viem tancovať.“
Deti a učiteľka: „Ty to vieš.“
Eva: „Ja to viem.“
4. Využite schopností detí, ktoré spomenuli (viem pomáhať mamičke, viem
pekne kresliť, viem hádzať loptu, …) a pesničku niekoľkokrát zopakujte.

AKTIVITA NA DOMA
Požiadajte deti, aby doma porozprávali, čomu ste sa
venovali počas aktivity, aby sa spýtali svojich rodičov, čím
chceli byť, keď boli ešte deti a či sa im ich prianie splnilo.
Spoločne si prianie svojich rodičov môžu nakresliť. Použite
šablónu.

Aktivita 27a

SPLNÍM SI SVOJE SNY Príloha 1

List pre rodičov

Milí rodičia,

Milí rodičia,

v týchto dňoch sa učíme o našich snoch a silných stránkach. Je to veľmi
dôležitá téma a radi by sme ju preskúmali spolu s vami. Pomôžte deťom
porozumieť týmto slovám. Spýtajte sa ich, čo dnes robili počas programu
Aflatot. Povedzte im, čím ste chceli byť, keď ste boli malí. Ak to je možné,
nakreslite s deťmi váš sen alebo o ňom napíšte krátky text. Nezabudnite
deťom pripomenúť, aby si obrázky alebo napísaný text priniesli
na ďalší deň do materskej školy.

v týchto dňoch sa učíme o našich snoch a silných stránkach. Je to veľmi
dôležitá téma a radi by sme ju preskúmali spolu s vami. Pomôžte deťom
porozumieť týmto slovám. Spýtajte sa ich, čo dnes robili počas programu
Aflatot. Povedzte im, čím ste chceli byť, keď ste boli malí. Ak to je možné,
nakreslite s deťmi váš sen alebo o ňom napíšte krátky text. Nezabudnite
deťom pripomenúť, aby si obrázky alebo napísaný text priniesli
na ďalší deň do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

v týchto dňoch sa učíme o našich snoch a silných stránkach. Je to veľmi
dôležitá téma a radi by sme ju preskúmali spolu s vami. Pomôžte deťom
porozumieť týmto slovám. Spýtajte sa ich, čo dnes robili počas programu
Aflatot. Povedzte im, čím ste chceli byť, keď ste boli malí. Ak to je možné,
nakreslite s deťmi váš sen alebo o ňom napíšte krátky text. Nezabudnite
deťom pripomenúť, aby si obrázky alebo napísaný text priniesli
na ďalší deň do materskej školy.

v týchto dňoch sa učíme o našich snoch a silných stránkach. Je to veľmi
dôležitá téma a radi by sme ju preskúmali spolu s vami. Pomôžte deťom
porozumieť týmto slovám. Spýtajte sa ich, čo dnes robili počas programu
Aflatot. Povedzte im, čím ste chceli byť, keď ste boli malí. Ak to je možné,
nakreslite s deťmi váš sen alebo o ňom napíšte krátky text. Nezabudnite
deťom pripomenúť, aby si obrázky alebo napísaný text priniesli
na ďalší deň do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom
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Aktivita 27b
Zámer aktivity

Deti si uvedomia, že
každý človek ma svoje
silné, ale aj slabé stránky.
Budú hľadať svoje silné
stránky. Popremýšľajú o
povolaniach a profesiách,
ktoré by raz chceli robiť.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ, deti a rodičia
v kultúrnom dome,
komunitnom centre

Prílohy:

Recept na medovníky

Pomôcky:

kuchárske zástery
potraviny podľa
receptu
nádoba na miesenie
podložka na miesenie
valček na cesto
formičky
plech na pečenie

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 9
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SPLNÍM SI SVOJE SNY - Pečieme si medovníky
ZAČÍNAME

1.Deti si posadajú na koberec; klaďte im otázky:
• Spomeniete si, o akých povolaniach sme sa rozprávali?
• Ktoré z povolaní lekár, učiteľ, kuchár, hasič, policajt, traktorista sa
podobá práci, ktorú robia vaši rodičia doma v kuchyni?
2.Následne ich vyzvite, aby porozprávali, čo všetko sa robí aj v ich kuchyni a
podobá sa to práci kuchára. Pomáhajte im otázkami:
• Keď mamka vyberie váhu na potraviny, čo plánuje robiť?
• Keď mamka vloží do nádoby múku, cukor, vajíčko, medovníkové
korenie, čo sa chystá urobiť?
• Čo urobíme s tým, čo máme v nádobe?
• Kto by mi vedel povedať, čo môžeme robiť s cestom, ktoré si
vymiesime?
3.Zahrajte sa na ozajstných kuchárov a upečte si spoločne medovníkového
Aflatouna a medovníky.

UČÍME SA
1.Zopakujte si, aké prísady sa dávajú do medovníkov (podľa priloženého
receptu).
2.Deti si umyjú ruky a oblečú si zásterky, aby dodržali aj pravidlá čistého
varenia.
3.Podľa receptu deti vyberajú z potravín pripravených na stole a podľa vašich
pokynov dávkujú odvážené množstvo do nádoby.
4.Jedno dieťa premieša všetko varechou, kým cesto nezhustne a potom s
vašou pomocou ručne vymiesi cesto do bochníka.
5.Cesto si preneste na múkou posypanú podložku a vyvaľkajte ho. Deti si
striedavo vyskúšajú prácu s valčekom a formičkou, ktorú si sami vybrali, si
vykrajujú medovníčky a kladú ich na vymastený plech.
6.Skupina vybraných detí vymodeluje na vymastenom plechu postavu
Aflatouna z cesta, ktoré ostalo po vykrajovaní s formičkami.
7.Medovníky pečte podľa návodu a po vychladnutí ich ovoňajte, ochutnajte a
vyzdobte bielou polevou.

REFLEXIA
1.Dodržujte bezpečnosť pri práci a počas pečenia spoločne udržujte čistotu.
2.V závere za prítomnosti všetkých účastníkov vyhodnoťte aktivitu detí a
pripravte pre rodičov perníky v darčekovom balení.
Otázky:
• Bolo pre vás pečenie náročné?
• Pamätáte si ešte, aké prísady sme použili?
• Chcel by sa po tejto skúsenosti niekto z vás niekedy stať kuchárom,
pekárom alebo cukrárom?
• Prečo musí vedieť pekár, cukrár alebo kuchár aj dobre počítať a čítať?
Organizácia akcie:
• na organizácii sa môže zúčastniť aj pani kuchárka a rodičia
• pracujte s celou skupinou detí alebo každý rodič s dieťaťom

Aktivita 27b

SPLNÍM SI SVOJE SNY Príloha 2

Recept na medovníky

PRÍSADY

50 g masla
60 g hnedého cukru
125 g medu
250 g hladkej múky
2 KL kypriaceho prášku do pečiva
1 KL sódy bikarbóny
1 vajce
2 KL medovníkového korenia

POLEVA

160 g práškového cukru
2 PL kukuričného škrobu
1 vaječný bielok
trochu potravinárskeho farbiva

POSTUP

1.V hrnci zohrejeme maslo, cukor a med a počkáme, kým hmota nie je úplne
hladká. Odstavíme ju a necháme mierne vychladnúť. Medzitým v miske
zmiešame múku, kypriaci prášok, sódu bikarbónu a medovníkové korenie.
Do vychladnutej medovej zmesi vmiešame vajíčko a nakoniec sypkú múčnu
zmes. Rukami vymiešame kompaktné cesto, ktoré uložíme na cca 5 hodín
do chladu.
2.Potom cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske, povykrajujeme z neho rôzne
tvary, uložíme ich na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečieme pri
teplote 200°C.
3.Medovníčky necháme vychladnúť asi 5-7 minút.
4.V miske zmiešame práškový cukor so škrobom. Bielok vyšľaháme s
polovičnou dávkou cukru; ďalší cukor postupne pridávame podľa potreby. Ak
chceme mať polevu farebnú, zafarbíme ju potravinárskym farbivom.
5.Pomocou vrecka ozdobíme medovníčky bielou polevou. Po ozdobení
necháme polevu zaschnúť a medovníky uložíme do uzatvárateľnej nádoby.
Vložíme do nej kúsok kôrky z chleba alebo rozkrojené jabĺčko, aby rýchlo
zmäkli.
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Aktivita 28a
Zámer aktivity

V priebehu tejto činnosti
deti pochopia, že majú
práva a povinnosti/
zodpovednosti. Uvedomia
si, že práva súvisia s
pohodou a blahom detí. Deti
vytvoria kresby a makety na
tému, čo by chceli zmeniť

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 9

Poznám svoje zdroje

SVET PRE DETI
ZAČÍNAME

Prílohy:

1.Na protiľahlú stranu triedy položte smajlíkov (viď Aktivita 6).
2.Posaďte deti do stredu triedy a povedzte im, že uvidia rôzne obrázky zo
života detí. Niektoré z obrázkov zobrazujú situácie, v ktorých sú deti šťastné.
Iné zase situácie, v ktorých sú deti nešťastné.
3.Vysvetlite deťom, že keď uvidia šťastnú situáciu, pôjdu k obrázku usmievavej
tváre a keď smutnú, pôjdu k smutnej tvári.
4.Ukážte deťom vždy len jeden obrázok a nechajte ich ísť k usmievavej alebo
smutnej tvári podľa toho, ako sa samé rozhodnú (hlasovanie nohami).
5.Keď budete ukazovať situácie, v ktorých sú deťom odopierané ich práva (zlá
situácia), pýtajte sa:
• Prečo si myslíte, že sú tieto deti smutné?
• Čo by sme mali urobiť, aby sme ich potešili?
• Ako by sme mohli túto situáciu zmeniť, aby bolo deťom lepšie?
6.Keď budete ukazovať obrázok detí, ktorých práva sú dodržiavané (dobrá
situácia), pýtajte sa:
• Prečo si myslíte, že sú tieto deti šťastné?

Pomôcky:

UČÍME SA

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
obec
Svet pre deti

smajlíky (viď Aktivita
6)
obrázky detí, ktoré
majú svoje práva
obrázky detí, ktorým
sú práva odopierané
(napríklad pracujúce
deti, hladujúce deti,
deti v oblastiach
postihnutých vojnou)
veľký hárok papiera
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1.Rozdeľte deti do skupín.
2.Každá skupina si v triede nájde sadu obrázkov (Príloha 1 Svet pre deti).
3.Požiadajte deti, aby z obrázkov vytvorili dvojice, kde jeden obrázok označuje
niečo šťastné a druhý niečo smutné.
4.Postupne ukazujte všetky obrázky z prílohy Svet patrí deťom. Skupiny
odhaľujú, ktorý obrázok sa viaže k danej problematike. Nechajte deti
diskutovať. Skúste ich priviesť k tomu, že deti na obrázku sú šťastné, pretože
dostávajú najesť, môžu chodiť do školy, majú kde bývať, majú rodinu, atď.
5.Poukážte na to, že tieto veci sú absolútne jedinečné a že sa im hovorí
„práva“. Povedzte deťom, že každý, či malý alebo veľký by mal pomáhať
ostatným a prispieť k tomu, že každé dieťa na našej zemi dostane to, čo
potrebuje.
6.Vyzvite deti, aby samé vymysleli nejaké právo. Všetky návrhy zaznamenajte
na tabuli (brainstorming).
7.Vysvetlite, že deti na celom svete majú nárok na tieto práva. Každé dieťa

potrebuje byť milované, mať kde bývať, chodiť do školy, mať možnosť hrať
sa, byť zdravý, mať meno, byť v bezpečí a chránené a vyrastať v mierových
podmienkach. Spýtajte sa detí:
• Čo by sa stalo, keby ste nedostali najesť?
• Čo by sa stalo, keby ste nemohli chodiť do školy?
• Čo by sa stalo, keby vás niekto nechránil?
8.Vysvetlite, že práva sú veľmi dôležité a mali by sme si ich vážiť.
9.Porozprávajte sa tiež o povinnostiach, ktoré deti majú.

REFLEXIA
1.Požiadajte deti, aby si skúsili predstaviť, aký by bol najlepší svet pre deti, kde
by boli všetky šťastné. Spýtajte sa ich:
• Ako by vyzeral?
• Čo by v ňom deti robili?
• Chodili by do školy?
• Mali by čo jesť?
2.Vyzvite deti, aby každé nakreslilo situáciu, ktorú by v takom svete chcelo mať.
Pokiaľ si nevedia dať rady, využite pre inšpiráciu obrázky detských práv.
3.Obrázky odstrihnite a nalepte na veľký hárok papiera.
4.Dohodnite sa s deťmi, že to je ich „Svet pre deti“ a že do neho môžu
priebežne dolepovať ďalšie situácie, ktoré by tam chceli mať.
5.Môžete využívať obrázky z Aktivity 25.
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Každé dieťa má právo na
dostatok jedla a pitnej vody.
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Na svete sú miesta, kde nie je
dostatok jedla ani pitnej vody.
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Každé dieťa má právo na domov
a rodinu, ktorá ho bude mať
rada a postará sa o neho.
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Niektoré deti nemajú ani rodinu,
ani domov.
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•

A World for Children
Ilustration #5
•

Každé dieťa sa môže hrať
a chodiť do školy, aby sa učilo
a rozvíjalo.
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Niekedy nie je dosť škôl,
učebníc, pomôcok alebo učiteľov.
Existujú dokonca deti,
ktoré nemôžu chodiť do školy,
pretože musia pracovať.
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Každé dieťa by malo žiť v mieri
a nikto by mu nemal ubližovať.
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Na svete sú miesta, kde sa
konflikty riešia vojnou.
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Každé dieťa by malo byť
vypočuté a malo by mať možnosť
slobodne vyjadriť svoj názor
a pocity.
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Sú deti, ktoré nikto nevypočuje.
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Aktivita 28b
Zámer aktivity

V priebehu tejto činnosti
deti pochopia, že majú
práva a povinnosti/
zodpovednosti. Uvedomia
si, že práva súvisia s
pohodou a blahom detí.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ, deti a rodičia
obec

Prílohy:

šablóna Narcis

Pomôcky:

farebný papier – žltý,
zelený
papierové košíčky na
cukrovinky
nápojové slamky
lepidlo, nožnice
pokladnička
pastelky

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 9
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Poznám svoje zdroje

SVET PRE DETI– Deň narcisov
ZAČÍNAME
1.Deťom porozprávame príbeh o dievčatku, ktoré ochorelo na ťažkú chorobu,
ktorá sa volá rakovina. Lekári povedali, že liečba je možná, ale bude na
ňu potrebných veľmi veľa peňazí. Preto sa najbližší ľudia v okolí dievčatka
dohodli, že vyzbierajú peňažný dar na záchranu zdravia dievčatka. Táto
krásna myšlienka oslovila ľudí v celej našej krajine, preto sa 15. apríla na
celom Slovensku koná Deň narcisov. V tento deň sa vo všetkých mestách a
dedinách predávajú žlté narcisy, symbol boja proti rakovine. Peniaze, ktoré
sa v tento deň vyzbierajú, sa využívajú na záchranu všetkých ľudí a detí,
ktorých trápi táto choroba.
2.Na pracovné stoly rozdáme materiál.

UČÍME SA
1.Deti vyzveme, aby sa zapojili do pomoci deťom, ktoré zápasia s touto
chorobou.
2.Ukážeme im, ako sa vyrába papierový narcis.
3.Rozdelíme sa do dvoch skupín a spoločne vyrobíme čo najviac narcisov.
4.Deti, ktoré ešte nezvládnu zhotoviť papierový kvet, vymaľujú kvet narcisu z
prílohy.
5.Keď máme dostatočné množstvo kvetov, ideme spoločne všetci na
vychádzku do okolia a ponúkame rodičom a občanom, ktorých stretneme
alebo ktorých navštívime v zamestnaní (škola, obchod, krajčírska dielňa,
reštaurácia, obecný úrad), vyrobené narcisy ako dar, ktorý si môžu kúpiť
za dobrovoľný finančný príspevok, ktorý zašleme na účet pre liečbu ťažko
chorých.

REFLEXIA
1.Pri príchode do MŠ s deťmi spoločne prepočítame peniaze, ktoré sa nám
podarilo vyzbierať.
2.Rozprávame sa s deťmi o ich práve byť zdravé a šťastné.
3.Poukážeme na to, že sú aj rodiny, kde rodičia nemajú dosť peňazí, aby mohli
zaplatiť za liečenie svojich ťažko chorých detí. Vtedy sú veľmi nápomocné
práve peniaze, ktoré sme dnes vyzbierali za zhotovené narcisy a ktoré

získajú dobrovoľníci, ktorých dnes stretneme v každom meste či dedine, za
odznaky narcisov, ktoré si od nich kupujú ľudia na celom Slovensku.
4.Vyzbierané peniaze vložíme na účet nadácie “Liga proti rakovine“. Spoločne
ich môžeme odniesť do banky alebo na poštu.

Otázky
• Čo myslíte, deti, stretávali sme veľa alebo málo ľudí, ktorí nám prispeli

kúpou narcisu na pomoc chorým deťom v nemocnici?

• Stretli sme niekoho, kto nechcel pomôcť chorým deťom?
• Poznali ste niekoho, kto od nás kúpil vyrobený narcis?
• Dostali sme mince aj papierové peniaze?

Aktivita 28b

SVET PRE DETI – Deň narcisov Príloha 1

Šablóna Narcis

POSTUP
Vystrihneme si šablónu lupeňov a do stredu nalepíme biely košíček.
Pomôžte deťom spraviť do stredu dierku, cez ktorú potom prestrčia nápojovú slamku.
Slamka je na jednom konci narezaná, aby sa dala pripevniť lepidlom.
Na slamku prilepíme aj zelené listy kvetu.
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5

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 9

Poznám svoje zdroje

163

Aktivita 29
Zámer aktivity

V priebehu aktivity
deti lepšie porozumejú
peniazom a ich používaniu.
Na príbehu si ukážu, čo
znamená, že peniaze sú
obeživom, vyrobia si ďalšie
mince.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
dvojice detí

Prílohy:

Príbeh mince
Euro
List rodičom

Pomôcky:

3 škatule/koše/
bedne
označené obrázky s
hodnotami minci (viď
Aktivita 21)
čelenka s mincami

KAPITOLA

5

PRÍBEH MINCE
Pred aktivitou si pripravte čelenky s mincami; mince nalepte do stredu čelenky.

ZAČÍNAME
1.Zahrajte si Basketbal s mincami (viď Aktivita 21).
2.Zopakujte si s deťmi, čo sa už dozvedeli či naučili o peniazoch.

UČÍME SA
1.Prečítajte deťom „Príbeh mince“. Použite zväčšenú mincu (Príloha 2 Euro).
2.Keď dočítate príbeh, zastavte sa pri pojme obeživo – mince (peniaze), ktoré
kolujú.
• Spomeňte si, kam postupne putovala malá minca (továreň na mince,
peňaženka, starý muž, zásuvka pokladne, zmrzlina, žemľa, lopta,
umývanie auta).
3.Pokúste sa celý príbeh spoločne zdramatizovať – prideľte každému dieťaťu
rolu. V ideálnom prípade budú naraz spolu hrať tri alebo štyri postavy/deti
(napr. mince, teta, dievčatko). Prerozprávajte deťom niektoré vety z príbehu a
pomôžte im tak zahrať jednotlivé časti.
4.Pripomeňte deťom aktivitu, keď predávali v predajnom stánku (viď Aktivita
24). Spýtajte sa ich, či si spomenú, čo si kúpili za peniaze.

AKTIVITA NA DOMA
Pri príprave na ďalšiu aktivitu, kde sa deti dozvedia niečo o
tom, ako sa deliť/podeliť o to, čo majú, požiadajte rodičov,
aby deťom pomohli vybrať nejakú obľúbenú hračku, ktorú
môžu zobrať do triedy a podeliť sa o ňu s ostatnými deťmi.
Vysvetlite deťom, že vybranú hračku si vezmú na konci
aktivity zase domov. Použite šablónu.

REFLEXIA
1.Posaďte deti do kruhu, dajte jednému z nich čelenku a postavte ho do stredu
kruhu. Požiadajte vybrané deti, aby dokončili vetu:
• Keby som mal/a peniaze, kúpil/a by som si…
2.Keď vetu dokončíte, vyskúšajte to isté s niekoľkými ďalšími deťmi.
3.Vyrobte si ďalšie Aflatounove mince (viď Aktivita 21). Deti budú potrebovať
mince aj v aktivitách 34, 35, 37.
4.4. Na konci aktivity uložte mince do spoločnej pokladničky.

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 9
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Aktivita 29
Zámer aktivity

Deti spoznajú, čo znamená,
že peniaze sú obeživom.

Pomôcky:

obojstranne zväčšené
EURO na formát A4
dve mince rôznej
hodnoty pre každé
dieťa

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 9
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Poznám svoje zdroje

PRÍBEH MINCE Príloha 1

Príbeh mince

PRÍBEH MINCE
Metóda párového zdieľania
Deti vytvoria páry a na danú tému, zadanie sa radia, diskutujú či hľadajú
odpovede, ktoré potom prezentujú ostatným.
Povedzte deťom, že dnešný príbeh bude o zvláštnej minci. Požiadajte ich, aby si
spomenuli, na čo sa mince používajú.
Začnite čítať príbeh o minci.
Kedysi žila malá kovová minca menom Euro. Euro pochádzalo z veľkej továrne,
kde ľudia vyrábali veľa ďalších malých koliesok, ktoré sa navzájom podobali.
Všetky boli z kovu a všetky sa volali mince. Keď bolo Euro nové a ležalo na kope
v továrni, bolo zvedavé, čo s ním bude ďalej.
„Neviete náhodou, na čo sme? Čo budeme robiť?“ pýtalo sa ďalších malých
nablýskaných mincí, ktoré ležali vedľa neho.
Spýtajte sa detí:
Pamätáte si, aké rôzne mince máme? Pokúste sa ich vymenovať. Vedeli by ste
ich rozlíšiť aj podľa zraku a hmatu?
Hra „Poznaj mincu“
Deti sedia na zemi, zatvoria oči, do ruky dostanú dve mince rôznej hodnoty. So
zatvorenými očami si deti mince ohmatajú.
Pred seba položia menšiu mincu, väčšiu položia za seba (alebo na zem položia
väčšiu mincu a do lona menšiu mincu). Otvoria oči a skontrolujú, či mince
odhadli správne. Hra sa niekoľkokrát opakuje. V závere môžu deti opísať,
čo poznajú z toho, čo vidia na líci a rube mince, ktorú práve držia v ruke
(Bratislavský hrad, Kriváň, slovenský znak – dvojitý kríž).
Pokračujte v čítaní.
„Počula som, že budem u ľudí,“ povedala akási malá minca.
„Počula som, že nás budú mať v takých malých taštičkách,“ povedala ďalšia.

„A že nás budú rátať!“ kričala iná, ale naisto nikto nič nevedel. Jedného
krásneho dňa sa Euro prebudilo a prekvapilo ho, že je niekde celkom inde.
Požiadajte deti, aby vytvorili dvojice a navzájom si povedali, čo myslia, kde sa
Euro prebudilo. Svoje nápady nakoniec povedia ostatným deťom.
Pokračujte v čítaní.
Euro bolo s ďalšími mincami rôznych veľkostí v malej taštičke.
„Kde to sme?“ spýtalo sa trochu ustráchane.
„Si v peňaženke,“ odpovedala minca vedľa neho.
„A čo tu robím? A čo tu robíš ty?“
Vo dvojiciach si deti navzájom povedia, čo Euro a ostatné mince robili vo vnútri
malej taštičky. Svoje nápady opäť povedia ostatným deťom.
Pokračujte v čítaní.
„Čakáme, kým nás minú a kúpia si za nás rôzne veci,“ povedala ďalšia minca v
peňaženke.
„Za nás si kúpia veci?“ vyvalilo oči Euro.
„Jasné. Sme predsa peniaze! Mince a bankovky sú peniaze. Ľudia za nás
získavajú rôzne veci.“
Kým mohlo Euro niečo povedať, objavila sa v peňaženke ruka a chytila ho. Euro
sa trochu naľakalo, ale uvidelo starého muža, ako sa naňho pozerá a podáva ho
s niekoľkými ďalšími mincami panej za pultom.
„Prosil by som si jeden pomaranč,“ povedal muž.
„Samozrejme,“ odpovedala predavačka. Vzala si od muža mince, dala ich do
pokladne a podala mu pomaranč.
„Jéééj! Tento pán za nás dostal pomaranč,“ pomyslelo si šťastné Euro a hneď sa
začalo zoznamovať s ostatnými mincami v zásuvke pokladne.
Vyzvite deti, aby sa s vami zahrali na nakupovanie.
Hra „Na nakupovanie“
Posaďte deti do kruhu a ukážte im veľkú mincu (zväčšené Euro na formáte A4
nalepené na kartón) – aby bola atraktívna.

Aktivita 29

PRÍBEH MINCE Príloha 1

Príbeh mince

Potom začnite hrať hru: „Idem do cukrárne a kúpim si kávičku.“ Obráťte sa k
dieťaťu po vašej pravici a odovzdajte mu mincu so slovami: „Pán/pani predavač/
ka, predajte mi jednu kávičku za jedno Euro. Ďakujem.“
Dieťa v roli predavača vám odpovie: „Nech sa páči kávička, ja si idem kúpiť
chlieb.“
Potom sa obráti k dieťaťu po svojej pravici a povie: „Dobrý deň, pán/pani
predavač/ka, predajte mi chlieb za jedno Euro. Ďakujem.“
Dieťa v roli predavača odpovie: „Tu máte chlieb, ja si idem kúpiť zošit.“
Hra pokračuje, kým sa nevystriedajú všetky deti.

Konečne nastal ten dôležitý deň. Dievčatko donieslo pokladničku do obchodu s
domácimi zvieratkami. Šťastné a hrdé vybralo všetky mince, položilo ich na pult
a od pána predavača dostalo krásnu novú klietku. V nej bolo malé morčiatko.
Všetky mince videli, akú má dievčatko z morčiatka radosť. A tak mali radosť aj
ony. Najviac zo všetkých sa radovalo naše Euro.
Záverečný rozhovor:
Prečo by ste si mali na niečo šetriť? Nie je lepšie povedať mamičke, aby vám to
kúpila? Šetríte si? Na čo? Chceli by ste si na niečo šetriť?

Pokračujte v čítaní.
Od tej doby ubehlo veľa času a naše Euro vymenili spolu s inými peniazmi za
veľa ďalších vecí – za zmrzlinu, za žemľu, za loptu, za umytie auta. Euro videlo
veľa vecí. Malo radosť, že môže byť vymenené za rôzne veci a dokáže dať
ľuďom to, čo potrebujú a chcú.
Pýtajte sa detí:
Aké rôzne veci si môžeme kúpiť za peniaze?
Myslíte si, že existuje niečo, čo si za peniaze kúpiť nemôžeme?
Pokračujte v čítaní.
Raz večer sa Euro a ešte niekoľko iných mincí objavili pri malom dievčatku.
Nevymenila ich za žiadnu vec – dostala ich ako darček k narodeninám.
„Ďakujem ti, tetuška,“ povedalo malé dievčatko.
„Nemáš za čo,“ odpovedala teta. „Čo si za tie peniaze kúpiš?“ pýtala sa
zvedavo.
„Dám si ich do pokladničky, pretože si chcem našetriť na jednu veľkú vec,“
odpovedalo dievčatko tajomne.
Dni ubiehali a k Euru v pokladničke dievčatko pridávalo ďalšie mince a všetky
boli zvedavé, čo si za ne malé dievčatko kúpi.
Pokračujte otázkami:
Aj vy ste zvedaví? Utvorte dvojice a navzájom si povedzte, na čo by si mohlo
dievčatko šetriť. Vaše nápady nakoniec poviete ostatným deťom.
Máte aj vy pokladničky? Ako získavate peniaze, ktoré hádžete do pokladničky?
Pokračujte v čítaní.
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EURO
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PRÍBEH MINCE Príloha 3

List rodičom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

v našej ďalšej aktivite sa budeme učiť deliť s ostatnými. Budeme však od
vás potrebovať malú pomoc. Deti by si mali do školy priniesť obľúbenú
hračku a podeliť sa o ňu s ostatnými deťmi. Dáme pozor, aby sa nič
nestratilo. Pomôžte deťom vybrať hračku, ktorú si prinesú. Vysvetlite im,
že ju požičajú deťom v triede, ale nemusia sa báť – dostanú ju späť.
Pripomeňte deťom, aby si vybranú hračku zobrali na ďalší deň
do materskej školy.

v našej ďalšej aktivite sa budeme učiť deliť s ostatnými. Budeme však od
vás potrebovať malú pomoc. Deti by si mali do školy priniesť obľúbenú
hračku a podeliť sa o ňu s ostatnými deťmi. Dáme pozor, aby sa nič
nestratilo. Pomôžte deťom vybrať hračku, ktorú si prinesú. Vysvetlite im,
že ju požičajú deťom v triede, ale nemusia sa báť – dostanú ju späť.
Pripomeňte deťom, aby si vybranú hračku zobrali na ďalší deň
do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

v našej ďalšej aktivite sa budeme učiť deliť s ostatnými. Budeme však od
vás potrebovať malú pomoc. Deti by si mali do školy priniesť obľúbenú
hračku a podeliť sa o ňu s ostatnými deťmi. Dáme pozor, aby sa nič
nestratilo. Pomôžte deťom vybrať hračku, ktorú si prinesú. Vysvetlite im,
že ju požičajú deťom v triede, ale nemusia sa báť – dostanú ju späť.
Pripomeňte deťom, aby si vybranú hračku zobrali na ďalší deň
do materskej školy.

v našej ďalšej aktivite sa budeme učiť deliť s ostatnými. Budeme však od
vás potrebovať malú pomoc. Deti by si mali do školy priniesť obľúbenú
hračku a podeliť sa o ňu s ostatnými deťmi. Dáme pozor, aby sa nič
nestratilo. Pomôžte deťom vybrať hračku, ktorú si prinesú. Vysvetlite im,
že ju požičajú deťom v triede, ale nemusia sa báť – dostanú ju späť.
Pripomeňte deťom, aby si vybranú hračku zobrali na ďalší deň
do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom
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Aktivita 30a
Zámer aktivity

V tejto aktivite si deti
uvedomia, že je správne
podeliť sa o zdroje, ktoré
máme. Porozumejú tomu,
že je dôležité dobre sa
starať o veci, ktoré sme si
požičali.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Pomôcky:

veľká škatuľa na
prinesené predmety

POŽIČIAVAME SI, DELÍME SA
Deti už niekoľko dní nosia do školy svoje obľúbené hračky (viď Aktivita 29). Je
potrebné nechať deťom na splnenie úlohy niekoľko dní. Hračky umiestnite na
dobre viditeľné miesto, ale zatiaľ si nikto nič nepožičiava, nikto (ani majiteľ) sa
nehrá s ničím prineseným. Postupne vzniká výstava a stupňuje sa napätie detí.

ZAČÍNAME
1.Keď nastane deň, že väčšina detí splnila domácu aktivitu, vyhláste
dopoludňajšie hranie s prinesenými hračkami. Každý sa môže hrať s čím
chce, ak je hračka práve voľná. Samozrejme, že hra má svoje pravidlá, na
ktorých sa spolu dohodnete vopred (správame sa ohľaduplne, požičiavame
si hračky, atď.).
2.Na hru vyčleňte dostatočne dlhý čas.
3.Nezabudnite deťom vysvetliť, že na konci aktivity zase všetky svoje hračky
dostanú naspäť.

predmet.
4.Zopakujte aktivitu s dvoma alebo tromi deťmi a ich hračkami.
5.Deti, ktoré nemali možnosť skrývať svoje hračky, potom požiadajte, aby zo
škatule vybrali tú svoju a vysvetlili, prečo sa o ňu chceli podeliť s ostatnými.
6.Vložte všetky hračky do škatule na neskôr.

REFLEXIA
1.Porozprávajte sa s deťmi o tom, kto mal aké pocity, keď sa niekto hral s jeho
hračkou.
2.Znovu zdôraznite, že na požičané veci musíme dávať pozor a správať sa k
nim opatrne. Znovu si pripomeňte otázku, ktorú ste im dali predtým:
• Ako sa asi bude cítiť váš kamarát, ktorému rozbijete hračku?
3.Požiadajte jedno z detí, aby zavrelo oči, vybralo zo škatule jednu hračku a
určilo, aká je to hračka, prípadne komu patrí.
4.Úlohu zopakujte so všetkými deťmi.

UČÍME SA
1.Následne sa s deťmi porozprávajte o tom, čo znamená niekomu niečo
požičať. Zdôraznite jednoduché pravidlo, že o požičané alebo zdieľané veci
sa musíme dobre starať. Spýtajte sa detí:
• Ako sa asi bude cítiť váš kamarát, ktorému rozbijete hračku?
Pripomeňte im, že je dôležité používať veci opatrne. Uistite sa, že si
pamätajú, že keď sa podelia o svoje veci, dostanú ich na konci hry
zasa späť.
2.Nechajte deti vložiť hračky do spoločnej škatule.
3.Poproste jedno z detí, aby vybralo zo škatule svoju hračku a schovalo ju.
Ostatné deti sa otočia chrbtom a zakryjú si oči. Keď je hračka schovaná,
deti vytvoria zástup a chytia sa za ruky. Vysvetlite im, že budú musieť hľadať
schovanú hračku ako skupina. Po triede sa budú pohybovať ako jeden veľký
had. Hlavnú úlohu má pri hľadaní dieťa, ktoré predstavuje hlavu hada. V tejto
úlohe deti striedajte. Ak je v triede väčší počet detí, môžete vytvoriť hadov
niekoľko. Požiadajte dieťa, ktoré schovalo hračku, aby sa k nej postavilo a
poradilo deťom, kde je schovaná. Keď sa budú k predmetu približovať, nech
hovorí: „Teplo, teplo, prihára, horí“. Keď sa budú vzďaľovať, nech hovorí:
„Samá voda, samá voda, chladno.“ Keď deti nájdu schovanú hračku, nech
dieťa, ktoré hračku schovalo, vysvetlí, prečo prinieslo do školy práve tento

•
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Aktivita 30b
Zámer aktivity

Pri tejto aktivite sa budú
deti učiť deliť o zdroje,
ktoré majú. Zistia, že
delenie nemusí byť vždy pre
všetkých spravodlivé.

Okruh činnosti:
vonku
v triede
učiteľ a celá skupina
malá skupina

Prílohy:

Príbeh MRAVEC A
LÚČNY KONÍK

Pomôcky:

obrázok mravca
obrázok lúčneho
koníka
škatuľky na poklady
predmety do škatuliek
s pokladmi (koráliky,
pierka, gombíky, a
pod.)
pre každé dieťa
farebný papier na
výrobu kornúta
sušené plátky jabĺk
hudobný nástroj
vrece na poklady
relaxačná hudba

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 10
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Šetrím svoje zdroje

MRAVEC A LÚČNY KONÍK
1.deň
ZAČÍNAME
1.Pripomeňte deťom Aktivitu 30a, kedy ste si požičiavali rôzne veci. Nechajte
ich rozpamätať sa na to, aké dôležité bolo veci používať opatrne a na konci
ich vrátiť.
2.Vysvetlite deťom, že dnes si nebudete požičiavať, ale deliť sa.
3.Vytvorte si s deťmi papierové kornúty z farebného papiera. Pomôžte im
kornúty podpísať alebo ich nechajte, nech si na ne urobia vlastnú značku.
4.Každému dieťaťu nasypte do kornúta 3 sušené jablkové plátky.
5.Posaďte deti na koberec, na ktorom je vyznačená (páskou, špagátom,
švihadlom) elipsa.
6.Za zvuku relaxačnej hudby vyberte pohladením 4 – 5 detí, ktoré začnú
chodiť po elipse s kornútom v ruke. Pri chôdzi kladú deti pätu jednej nohy
pred prsty druhej nohy. Ako dlho takto budú chodiť, je na rozhodnutí detí.
Vystriedajú sa tak, že ponúknu jablkový plátok zo svojho kornútu inému
dieťaťu. To môže plátok zjesť alebo vložiť do svojho kornúta. Hra končí, keď
sa vystriedajú všetky deti.
7.Porozprávajte sa s deťmi o tom, komu dali svoje plátky, od koho ich dostali,
koľko ich získali.

UČÍME SA
Pripravte si na záhrade päť farebne odlíšených stanovíšť. Pre staršie deti môžu
byť aj čiastočne schované.
Deti sa rozdelia do štyroch skupín. Na každé stanovište umiestnite štyri
škatule s pokladmi (viď pomôcky). Počet predmetov v jednotlivých škatuliach s
pokladmi by sa mal líšiť od počtu detí v skupine. Škatule označte číslicami od 1
do 4 tak, aby každá skupina vedela, ktorá škatuľa je ich.
1.Rozdeľte deti do štyroch skupín, každej skupine prideľte číslo od 1 do 4.
2.Skupiny postupne hľadajú jednotlivé stanovištia, vezmú škatuľku s číslom
svojej skupiny (ostatné si nevšímajú) a odídu na vopred určené miesto, kde
sa o poklad podelia. Každé dieťa si dá svoj diel pokladu do svojho kornúta

(viď Začíname). Až po rozdelení pokladu môže skupina pokračovať v hľadaní
ďalšieho pokladu.
3.Vyčleňte dostatok času, aby všetky skupiny stihli prejsť všetky stanovištia a
mali čas rozdeliť si poklady.
4.Potom sa s deťmi rozprávajte o tom, čo znamená s niekým sa o niečo podeliť,
ako im išlo delenie a či majú všetci rovnaký počet predmetov.
5.Nechajte deti vložiť kornúty s pokladom do vreca a vysvetlite im, že sa neskôr
s pokladmi spoločne zahrajú hru Na mravca a lúčneho koníka.

2.deň
1.Povedzte deťom, že budete čítať príbeh O mravcovi a lúčnom koníkovi.
2.Keby deti nevedeli, ako vyzerá mravec alebo lúčny koník, ukážte im ich na
obrázku a pýtajte sa:
• Čo vidíte?
• Čo by ste vedeli povedať o mravcoch?
• Koľko majú nôh?
• A čo lúčny koník, čo o ňom viete?
• Akú ma farbu?
3.Zdôraznite, že mravce sú veľmi malé a často chodia v dlhých zástupoch, aby
si doniesli potravu do svojich domovov pod zemou. Pri lúčnych koníkoch
zdôraznite, že sú väčšie a radi často cvrlikajú, hlavne keď je vonku teplo.
Spýtajte sa ich:
• Aký zvuk vydáva lúčny koník?
Nechajte deti zahrať príbeh Mravec a lúčny koník.
4.Prečítajte a zahrajte sa s deťmi príbeh Mravec a lúčny koník.
5.Keď dočítate príbeh, spýtajte sa detí:
• Čo robil mravec rád?
• Čo robil rád lúčny koník?
• Čo sa stalo, keď prišla zima?
• Prečo si myslíte, že sa mravec podelil o svoje veci s lúčnym koníkom?
• Ako sa cítil, keď rozdával zo svojho?
• Ako ste sa cítili vy, keď ste rozdávali jablkové plátky?

175
Aktivita 30b

MRAVEC A LÚČNY KONÍK
REFLEXIA
1.Povedzte deťom, že sa ešte raz zahráte na mravce a lúčneho koníka. Využite
poklady z kornúta.
2.Začnite tým, že si každé dieťa vyberie jedno z určených miest a odloží tam
svoj „poklad“ (napríklad kúpeľňa – pri rybníku, kuchyňa – pole, trieda – lúka,
šatňa – cesta, atď.).
3.Rozdeľte deti do dvoch skupín, jedna skupina budú mravce a druhá koníky.
4.Začnite hrať nejakú melódiu. Skupina koníkov tancuje. Skupina mravcov
hľadá potravu. Každý prinesie jeden odložený poklad, ale nie svoj a odovzdá
ho do spoločného vreca.
5.Keď pieseň doznie, koníky sa túlajú. Každý koník si môže vytiahnuť z vreca
jeden poklad.
6.Postupne sa úlohy vymenia. Mravce dohľadajú zvyšné poklady a koníky sa
túlajú.
7.Po aktivite sa s deťmi porozprávajte o tom, aký je rozdiel medzi požičaným a
tým, s čím sa podelíme.
8.Spýtajte sa na pocity, ktoré mali pri aktivite.
9.Získané poklady si deti odnesú domov.
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Aktivita 30b
Zámer aktivity

Deti si vytvárajú
prosociálne postoje
(rozvoj sociálnej citlivosti,
tolerancie, rešpektu,
prispôsobivosti, a pod.)
Učia sa ponúknuť pomoc,
riešiť konflikt dohodou,
prijímať a uzatvárať
kompromisy.

MRAVEC A LÚČNY KONÍK Príloha 1

Príbeh O MRAVCOVI A KONÍKOVI

ZAČÍNAME

Príbeh O MRAVCOVI A LÚČNOM KONÍKOVI

1.V triede sú schované (tak, aby ich bolo trochu vidieť) dva obrázky (mravec a
lúčny koník). Deti chodia po triede a akonáhle uvidia jeden obrázok, sadnú
si. Deti sa majú správať nenápadne, tak, aby svojím správaním neprezradili
ostatným deťom, kde sú obrázky. Stačí, ak deti nájdu jeden z ukrytých
obrázkov.
2.Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo našli a povedzte im, že ich čaká príbeh o
zvieratkách z obrázku. Príbeh z lúky – o mravcovi a lúčnom koníkovi.
3.Deti rozdeľte na chlapcov a dievčatá, pričom dievčatá budú predstavovať
koníky a chlapci mravce.

Začnite čítať príbeh o mravcovi a lúčnom koníkovi.
Kde bolo, tam bolo, na zelenej lúke žil mravec a lúčny koník. Lúčny koník si
rád pospevoval a poskakoval. Celý deň sa vyhrieval na slniečku, užíval si letný
vánok, vôňu kvetov a trávy.

Pomôcky:

CD s hudbou,
prípadne hudobný
nástroj
šatky (pre každé dieťa
jednu)
kocky (alebo niečo,
čo by deti mohli
zbierať ako zásoby
na zimu)
lano
obrázok mravca a
lúčneho koníka –
veľkosť A4

V tomto bode príbehu rozdajte dievčatám šatky a požiadajte ich, aby
tancovali a skákali ako lúčne koníky. Môžu si aj zaspievať. Použite pri tom buď
reprodukovanú tanečnú hudbu, alebo ich doprevádzajte tanečnou pesničkou
hranou na ľubovoľnom hudobnom nástroji. (Po nábreží koník beží, Tancuj,
tancuj vykrúcaj, atď.). Koníky skáču a tancujú. Chlapci sa zatiaľ pozerajú, ich
čas príde neskôr.
Keď hudba skončí, dievčatá sa posadia. Pokračujte v čítaní.
Mravec si tiež rád spieval a odpočíval, ale taktiež sa snažil celý deň pracovať.
Zbieral zrniečka pšenice zo vzdialeného gazdovstva. Chodil na pole a späť do
mraveniska a ukladal si jedlo na zimu.
Pripravte si pre chlapcov „zrnká“ (kocky), ktoré prenášajú z „poľa“ do
mraveniska (mravenisko je plocha jasne ohraničená lanom). Mravce pochodujú
a zbierajú zrniečka (kocky). Pri tejto časti aktivity použite buď reprodukovanú
pochodovú melódiu, alebo im takúto melódiu zahrajte na hudobnom nástroji.
Chlapci si takisto môžu zaspievať (My sme smelí mravčekovia, Slniečko sa
zobudilo, atď.).
Keď hudba skončí, chlapci si sadnú. Pokračujte v čítaní.
Lúčny koník sa mu neustále smial. “Téééda, kamarát milý, čo nevidíš, ako je
dnes krásne? Nechceš si chvíľu odpočinúť a zaspievať si so mnou?
Dievčatá predvádzajú ďalší tanec a spievajú si. Použijú šatky a veselo tancujú
po celej „lúke“.
Pokračujte v čítaní.
Mravec sa na svojho kamaráta vždy pozrel a odpovedal: „ Veľmi rád by som
sa zastavil a odpočinul si, ale zima sa blíži a potom bude ťažké nájsť si nejaké
jedlo. Teraz musím pracovať, aby som prežil zimu.“ A pokračoval v práci.
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Aktivita 30b

MRAVEC A LÚČNY KONÍK Príloha 1

Príbeh O MRAVCOVI A KONÍKOVI

Chlapci predvádzajú ďalší pochod a ďalšie nosenie jedla do mraveniska. Všetky
mravce skončia svoj pochod a sadnú si do mraveniska.
Pokračujte v čítaní.

Dajte deťom pokyn, aby si všetci sadli do mraveniska a pokračujte v čítaní.

Lúčny koník len pokrčil plecami a ďalej spieval a radostne tancoval v tieni
veľkého stromu.

„Ďakujem, bez teba by som zimu určite neprežil. Ako sa ti odmením za to, čo si
pre mňa urobil?“
„Stačí, keď mi sľúbiš, že na budúci rok budeš múdrejší a pomôžeš mi zbierať
jedlo. A teraz, v zime, mi môžeš spievať. Aspoň nám bude veselšie.“

Dievčatá – koníky opäť roztopašne tancujú, ale hudba sa postupne mení.
Zaznejú ľadové zvončeky, hudba sa stišuje. Vy pokračujete v čítaní.

Spoločný spev pesničky, ktorú spievali koníky alebo mravce.
Pokračujte v čítaní:

Čoskoro sa ochladilo a dni sa začali skracovať. Všetku potravu na poli zakryla
hrubá biela snehová perina. Lúčny koník márne hľadal niečo na jedenie – nikde
už nič nebolo.

Tak tam v mravenisku na kraji lúky v zdraví a v dobrej nálade prežili spoločne
celú zimu. Mravec bol naozaj usilovný a jedla bolo nadostač pre oboch. A
pretože boli dvaja, mohli sa spolu rozprávať, hrať sa, spievať si a zima im rýchlo
ubehla. Keď sa roztopil sneh, slniečko začalo hriať a vyrástli prvé kvietky,
radostne sa obaja rozbehli po lúke. Lúčny koník splnil, čo mravcovi sľúbil. Celé
leto obaja zbierali potravu na zimu, ale našli si čas aj na spoločnú zábavu.

Dievčatá predvádzajú podľa vašich pokynov toto:
Koník si ľahne, je mu zima, celý sa trasie, plače. Všetko sprevádza tichá
„ľadová“ hudba.
Pokračujte v čítaní. Dievčatá predvádzajú úlohu koníka.
Keď už skoro umieral od hladu, rozhodol sa poprosiť o pomoc mravca. Vydal sa
teda k mravcovi do mraveniska a zaklopal na dvere. „Ahoj, mravček!“ pozdravil.
„Môj drahý priateľ, je mi strašná zima a nemám čo jesť. Prosím, pomôž mi, lebo
vonku umriem od hladu a zimy!“
Pýtajte sa:
Deti, čo myslíte, čo urobil mravec? Čo by ste urobili vy? Ak budú deti chcieť
pomôcť koníkovi, pýtajte sa ďalej: Zaslúži si lúčny koník pomoc? Povzbuďte deti
k rozprávaniu.
Čítajte ďalej – chlapci a dievčatá sedia oproti sebe.
Mravec sa na neho pozrel trochu mrzuto. „Lúčny koník, čo si robil celé leto, kým
som ja zbieral jedlo na zimu?“
„Ja viem,“ povedal zahanbený koník. „Spieval som a tancoval, užíval som si
leto. Ale teraz ma to veľmi mrzí. Som veľmi hladný a je mi strašná zima. Prosím,
pomôž mi, lebo vonku umriem.“
Mravec sa na neho pozrel a usmial sa. „Samozrejme, môj milý priateľ. Predsa by
som ťa nenechal vonku v snehu. Len poď ďalej a zohrej sa pri ohni. Prinesiem ti
nejaké jedlo.“
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Aktivita 31a
Zámer aktivity

Cieľom tejto aktivity je,
aby deti pochopili význam
životného prostredia.
Uvedomia si, že svojím
vlastným správaním
môžu prispieť k ochrane
prírodných zdrojov.
Spoznajú niekoľko
spôsobov, ako šetriť
s vodou a niektoré
si vyberú.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:

Kolobeh vody
List pre rodičov

Pomôcky:

vystrihnuté vodné
kvapky (asi 20x10cm)
v počte väčšom ako
dvojnásobok počtu
detí v triede
džbán s vodou
bubienok
lano alebo švihadlo

KAPITOLA
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VODA JE NÁŠ ZDROJ
ZAČÍNAME
1.Pohybová hra na dážď:
2.Deti behajú po triede do rytmu bubienka. Striedajte silu a intenzitu
bubnovania – dáždik, dážď, prietrž mračien, búrka…
3.Po rozohriatí sa detí opýtajte, či sú smädné a či sa chcú napiť.
4.Ponúknite deťom vodu a keď sa napijú, spýtajte sa ich, ako sa cítia.
5.Zdôraznite, že voda je veľmi dôležitý zdroj a že dnes sa o ňom budete
rozprávať.
6.Pýtajte sa postupne detí:
• Odkiaľ sa zobrala voda vo vodovodných kohútikoch?
• Aké poznáte prírodné zdroje vody?
• Na čo potrebujú vodu ľudia, na čo zvieratá a rastliny?
• Myslíte si, že pitnej vody je na svete dostatok?
• Dá sa piť morská voda?
• Majú všetci ľudia na Zemi dostatok vody?
• Čo si myslíte, mali by sme vodou šetriť a chrániť ju?
7.Nechajte dostatok času na odpovede, nechajte rozprávať všetky deti. Môžete
nechať deti nápady a názory najprv zdieľať v skupine (nech vytvoria skupinu
a hľadajú odpoveď na danú otázku spolu).

UČÍME SA
1.Poproste deti, aby vám pomohli z lana alebo zviazaných švihadiel vytvoriť na
zemi rybník. Naplňte ho vystrihnutými kvapkami (vodou).
2.Potom deťom povedzte, že to je náš rybník, náš zdroj vody. Môžete si nabrať
vodu pre svoju potrebu – na pitie, čistenie zubov, umývanie rúk, kúpanie,
varenie, polievanie kvetov, umývanie, splachovanie toalety (deti vymýšľajú
ďalšie možnosti, zase môžu návrhy zdieľať).
3.Požiadajte deti, aby si zvolili jednu činnosť (viď vyššie) a jeden po druhom
vybrali dve kvapky z rybníka. Ale čo to? Rybník je skoro prázdny! Čo budú
piť zvieratká a čo ostane pre ostatných ľudí?
• Našli sme odpoveď na otázku, či máme vodou šetriť a chrániť ju? A čo
teda môžeme urobiť?
4.Znovu sa zastavte pri každej činnosti a skúste spoločne navrhnúť spôsob,
ako ušetriť vodu a vrátiť jednu z dvoch kvapiek späť do rybníka (nie vždy sa
to dá). Pomôžte deťom rôznymi návrhmi: napr. utiahnuť kohútik, nenalievať

si viac vody, ako vypijem, sprchovať sa namiesto kúpania vo vani, pri čistení
zubov používať pohár s vodou a nie tečúcu vodu, atď.
5.Po tejto aktivite by sa vám mala vrátiť časť vody do rybníka.

REFLEXIA
1.Zopakujte si s deťmi, čo všetko ste sa dozvedeli o vode.
2.Pripomeňte im Aktivitu 25, keď ste sa rozprávali o stromoch. Pýtajte sa detí:
• Pamätáte si na prechádzku v prírode, keď ste pozorovali strom?
• Čo si pamätáte o stromoch?
• Spomeňte si, čo všetko máme so stromami spoločné (korene sú ako
naše nohy, konáre ako naše ruky, atď.). Čím sa ešte podobáme?
• Spomeňte si, ako strom pije.
• Čo pije strom?
• Upozornite na to, že rovnako ako oni sú smädní, tak aj stromy potrebujú
vodu.
• Viete, prečo sme polievali strom?
• Keď stromy alebo rastliny nepolievame my, viete, odkiaľ a ako získavajú
vodu?
• Čo sa stane, keď rastlina nemá dostatok vody?
• A čo zvieratá?
• Viete, čo sa stane, keď nemajú vodu?
• Čo keby sme nemali vodu my?
3.Pomôžte deťom a ukážte im obrázok kolobehu vody (Príloha 1 Kolobeh vody).
4.Vysvetlite deťom, že šetriť môžeme rôzne veci – potraviny, stromy, peniaze.
5.Požiadajte deti, aby nakreslili do svojej kvapky činnosť, pri ktorej sa budú
snažiť šetriť vodu.

AKTIVITA NA DOMA

Požiadajte deti, aby si vzali domov svoju kvapku s obrázkom.
Doma nech ju ukážu rodičom a nech sa ich spýtajú, ako môžu
oni, dospelí, šetriť vodou. Spoločné činnosti nech nakreslia
na druhú stranu kvapky a nech ju prinesú späť do školy,
kde sa porozprávate o nápadoch. Kvapky si deti odložia do
Aflatounskej škatule alebo vystavia v triede, aby na šetrenie
nezabudli. Použite šablónu.

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 10

Šetrím svoje zdroje
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Aktivita 31a

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 10

Šetrím svoje zdroje

VODA JE NÁŠ ZDROJ Príloha 1

Kolobeh vody
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Aktivita 31a

VODA JE NÁŠ ZDROJ Príloha 2

List rodičom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa rozprávali o prírodných zdrojoch a o tom, aké dôležité sú pre náš život. Venovali

dnes sme sa rozprávali o prírodných zdrojoch a o tom, aké dôležité sú pre náš život. Venovali

sme sa najmä vode. Dohodli sme sa, že urobíme niečo pre našu planétu a každé dieťa si
vymyslelo vlastný sľub, ako bude šetriť vodou. Povedzte vášmu dieťaťu, aby vám ukázalo
obrázok, ktorý si prinieslo domov. Je to obrázok kvapky a na ňom je konkrétny sľub, ktorý si
vybralo vaše dieťa. Porozprávajte sa s ním o tom, ako by ste pri šetrení vodou mohli pomôcť vy
a nakreslite svoj sľub na druhú stranu kvapky. Tým, že niečo sľúbite aj vy, v tom nenecháte vaše
dieťa samé a pomôžete mu sľub plniť pri každodennej činnosti. Prispejete tým k jeho lepšiemu
porozumeniu nevyhnutnosti šetrenia vodou.

sme sa najmä vode. Dohodli sme sa, že urobíme niečo pre našu planétu a každé dieťa si
vymyslelo vlastný sľub, ako bude šetriť vodou. Povedzte vášmu dieťaťu, aby vám ukázalo
obrázok, ktorý si prinieslo domov. Je to obrázok kvapky a na ňom je konkrétny sľub, ktorý si
vybralo vaše dieťa. Porozprávajte sa s ním o tom, ako by ste pri šetrení vodou mohli pomôcť vy
a nakreslite svoj sľub na druhú stranu kvapky. Tým, že niečo sľúbite aj vy, v tom nenecháte vaše
dieťa samé a pomôžete mu sľub plniť pri každodennej činnosti. Prispejete tým k jeho lepšiemu
porozumeniu nevyhnutnosti šetrenia vodou.

Pripomeňte vášmu dieťaťu, aby kvapku so sľubmi prinieslo späť do materskej školy.

Pripomeňte vášmu dieťaťu, aby kvapku so sľubmi prinieslo späť do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa rozprávali o prírodných zdrojoch a o tom, aké dôležité sú pre náš život. Venovali

dnes sme sa rozprávali o prírodných zdrojoch a o tom, aké dôležité sú pre náš život. Venovali

sme sa najmä vode. Dohodli sme sa, že urobíme niečo pre našu planétu a každé dieťa si
vymyslelo vlastný sľub, ako bude šetriť vodou. Povedzte vášmu dieťaťu, aby vám ukázalo
obrázok, ktorý si prinieslo domov. Je to obrázok kvapky a na ňom je konkrétny sľub, ktorý si
vybralo vaše dieťa. Porozprávajte sa s ním o tom, ako by ste pri šetrení vodou mohli pomôcť vy
a nakreslite svoj sľub na druhú stranu kvapky. Tým, že niečo sľúbite aj vy, v tom nenecháte vaše
dieťa samé a pomôžete mu sľub plniť pri každodennej činnosti. Prispejete tým k jeho lepšiemu
porozumeniu nevyhnutnosti šetrenia vodou.

sme sa najmä vode. Dohodli sme sa, že urobíme niečo pre našu planétu a každé dieťa si
vymyslelo vlastný sľub, ako bude šetriť vodou. Povedzte vášmu dieťaťu, aby vám ukázalo
obrázok, ktorý si prinieslo domov. Je to obrázok kvapky a na ňom je konkrétny sľub, ktorý si
vybralo vaše dieťa. Porozprávajte sa s ním o tom, ako by ste pri šetrení vodou mohli pomôcť vy
a nakreslite svoj sľub na druhú stranu kvapky. Tým, že niečo sľúbite aj vy, v tom nenecháte vaše
dieťa samé a pomôžete mu sľub plniť pri každodennej činnosti. Prispejete tým k jeho lepšiemu
porozumeniu nevyhnutnosti šetrenia vodou.

Pripomeňte vášmu dieťaťu, aby kvapku so sľubmi prinieslo späť do materskej školy.

Pripomeňte vášmu dieťaťu, aby kvapku so sľubmi prinieslo späť do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom
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Aktivita 31b
Zámer aktivity

V tejto aktivite si deti budujú
povedomie o význame
životného prostredia.
Uvedomia si, že svojím
vlastným správaním môžu
prispieť k ochrane prírodných
zdrojov. Spoznajú niekoľko
spôsobov, ako šetriť vodou.
Vyberú si rôzne spôsoby,
ako oni sami prispejú
k šetreniu vody.

Okruh činnosti:
na lúke pri miestnej
rieke, potoku alebo
jazierku

Prílohy:

Osvedčenie
ochranára prírody

Pomôcky:

škrupinka z orecha
so sviečkou
malé fľaše s pitnou
vodou
predmety na
vytvorenie
prekážkovej dráhy
(prírodné)
maskot Aflatoun a
ježko Separko,
ochranné rukavice

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 10

Šetrím svoje zdroje

VODA JE NÁŠ ZDROJ

Chráňme si náš vodný zdroj

ZAČÍNAME

1.Privítajte deti a rodičov na spoločnom stretnutí, ktorého cieľom je uvedomiť
si, prečo musíme chrániť vodné zdroje v prostredí, v ktorom žijeme.
2.S pomocou dobrovoľníkov pripravte prekážkovú dráhu, na ktorej budú súťažiť
jednotlivé družstvá (počet ich členov určte podľa počtu zúčastnených):
• slalom pomedzi kamene
• preskok prekážky vysokej 20 cm (vyrobiť z drevených odrezkov)
• podliezť prekážku vysokú 50 cm (vyrobiť z prútia)
• chôdza po kamienkoch
3.Každé dieťa so svojím rodičom absolvuje celú trasu tak, že sa neustále držia
za ruku.
4.Na konci trasy dostane každé dieťa fľašu s pitnou vodou.
5.Opýtajte sa detí, či sú po takom športovom výkone smädné a všetkých
vyzvite, aby sa napili.
6.Zdôraznite, že voda je veľmi dôležitým zdrojom pre život a že dnes si o ňom
niečo aj poviete.
7.Pýtajte sa detí:
• Odkiaľ sa dostala voda do našich vodovodných kohútikov?
• Kde všade je voda na našej zemi? (studňa, rieka, potok, jazero,
kúpalisko)
• Načo potrebujú ľudia (zvieratá, rastliny) vodu?
• Prečo sa nemôže piť voda z našej rieky (potoka) alebo morská voda?
• Ako môže škodiť špinavá voda z potoka a rieky rybám a zvieratám?
• Prečo by sme mali šetriť vodou a chrániť ju?
• Voda je pre náš život užitočná, ale vie byť aj nebezpečná. Viete kedy?
8.Nechajte deťom a rodičom dostatok času na odpovede.
9.Ako by sme mohli chrániť a šetriť pitnú vodu?

UČÍME SA
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Predstavte deťom nového kamaráta nášho Aflatouna – ježka Separka.
Ježko Separko porozpráva deťom a rodičom, ako sa dá chrániť voda triedením
odpadu, ktorý človek vyhadzuje do prírody a tým jej strašne ubližuje. V okolí
rozložte odpad rôzneho druhu: sklo, plast, papier, konzervy, železo a drevo.
Ježko Separko ukáže na farbu vriec, ktoré nám určujú, ako môžeme triediť
odpad.
• Žltá – PET fľaše
• Zelená – sklo
• Modrá – papier

• Červená – kov
Požiadajte deti a rodičov, aby spoločne vyčistili okolie potoka, rieky, jazera
alebo zdroje pitnej vody od odpadu a pokúsili sa vyzbieraný odpad vytriediť
(separovať) do vriec podľa farby. Ponúkne deťom a rodičom ochranné rukavice.

REFLEXIA

1.Zopakujte si s deťmi, čo všetko ste sa dozvedeli o vode a jej ochrane.
2.Poukážte na to, že vodu nemôže zachraňovať len jeden človek, ale že to
musíme robiť všetci. Všetci o tom musíme aj rozprávať, aby nás bolo veľa na
celom svete a aby sme všetci zachránili našu Zem.
3.V závere rodičia s deťmi zapália sviečku v škrupinke orecha a na znak
posolstva všetkým deťom Zeme „Chráňme naše vodné zdroje“ položia
škrupinku na hladinu potoka, rieky alebo jazera.
4.Každé dieťa dostane osvedčenie „Ochranára prírody“.

Meno dieťaťa
............................................
Materská škola
............................................
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Aktivita 32
Zámer aktivity

Počas tejto aktivity deti
preskúmajú, odkiaľ
pochádzajú peniaze.
Spoznajú pojmy banka,
tlačiareň cenín, mincovňa.
Dozvedia sa, kde dospelí
získavajú peniaze.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina

Prílohy:

Notový zápis a text
piesne KEĎ SI
BANKÁR
Llist rodičom

Pomôcky na 1.deň:

spoločná pokladnička
Aflatounske mince
rôznych hodnôt
obrázok Eura
modelovacia hmota
rydlá na modelovaciu
hmotu
okrúhla vykrajovačka
obdĺžniky z farebného
papiera rôznych
veľkostí
výtvarné potreby

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 10

Šetrím svoje zdroje

ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ PENIAZE
1.deň

REFLEXIA

ZAČÍNAME

1.Spočítajte, koľko máte mincí, koľko bankoviek a koľko peňazí máte
dohromady.
2.Zamyslite sa nad tým, ktorých peňazí máte viac, menej a rovnako.
3.Vytvorte si výstavku vyrobených platidiel.

1.Vráťte sa k minciam a bankovkám, ktoré ste použili v Aktivite 29. Znovu si ich
prezrite a spýtajte sa detí, čo si myslia, kde sa vyrábajú mince a bankovky.
Pomôžte im začiatkom Príbehu mince (viď Aktivita 29).
2.S veľkým Eurom (viď Aktivita 29) v ruke môžete rozprávať, ako prišlo Euro na
svet, ako ho vyrazili spoločne s inými mincami v mincovni, ako potom išli
veľkým autom do banky a ako sa postupne dostali až k nám.
3.Rovnako si rozprávajte o tom, ako sa vyrábajú bankovky. Najprv ich niekto
musí navrhnúť, potom vyryť a vytlačiť. Podľa veku detí môžete o vzniku
peňazí rozprávať vy alebo priamo zapojiť deti. Rozpráva ten, kto v ruke drží
veľké euro.

UČÍME SA
1.Zahrajte sa s deťmi na mincovňu a tlačiareň cenín. Povedzte im, že budete
vyrábať peniaze.
2.Rozdeľte deti do dvoch skupín, jedna začne v mincovni a druhá v tlačiarni.
Neskôr sa skupiny vymenia.
Mincovňa:
Použite modelovaciu hmotu (viď Aktivita 24), ktorú si deti rozvaľkajú na placku
a vykrajujú z nej krúžky rôznych veľkostí. Potom si rydlami vyrývajú do mincí
nominálne hodnoty. Deti majú za úlohu vyrobiť si niekoľko mincí nominálnej
hodnoty 1, 2 a 5. Kto chce a stíha, môže si ešte vyrobiť ďalšie mince nominálnej
hodnoty 10, 20 a 50. Všetko nechajte do druhého dňa zatvrdnúť.
Tlačiareň cenín:
Na stôl položte rôznofarebné a rôzne veľké vystrihnuté obdĺžniky, z ktorých
si deti vyrábajú bankovky. Deti si navrhnú vlastné bankovky. Najprv si ich
predkreslia ceruzkou a potom kontúrujú fixkou. Mladším deťom pomôžte
s číslicami, väčším stačí číselná pomôcka, ktorú vyvesíte v triede.
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Aktivita 32
Zámer aktivity

Počas tejto aktivity deti
preskúmajú, odkiaľ
pochádzajú peniaze.
Spoznajú pojmy banka,
tlačiareň cenín, mincovňa.
Dozvedia sa, kde dospelí
získavajú peniaze.

Pomôcky na 2.deň:
nákladné auto
nápis BANKA
bankomatová karta
pre každé dieťa
(stačia kartičky
z kartónu)

KAPITOLA
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ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ PENIAZE
2.deň

REFLEXIA

ZAČÍNAME

1.Zopakujte si pojmy banka, tlačiareň cenín, mincovňa, práca/zamestnanie.
• Tlačiareň cenín: miesto, kde sa tlačia peniaze.
• Mincovňa: miesto, kde sa razia mince.
• Banka: miesto, kam sa ukladajú peniaze, aby boli v bezpečí.
• Práca/zamestnanie: miesto, kde dospelí pracujú a zarábajú peniaze.
2.Zaspievajte si spoločnú pieseň „Keď si bankár“ (Notový zápis a text piesne
KEĎ SI BANKÁR).
3.Slová meňte podľa profesie: Keď si holič…
4.Aflatounske peniaze uložte späť do spoločnej pokladnice.
5.Vyrobené peniaze z tlačiarne a mincovne si deti odložia do vlastných škatúľ s
pokladmi.

Naložte s deťmi všetky vyrobené peniaze na nákladné auto a s patričnou
„ochrankou“ ich odvezte do banky (miesto v triede, ktoré vopred označíte deťmi
vyrobeným nápisom BANKA).

UČÍME SA
1.Deti posaďte do kruhu a rozdeľte im platobné karty, označte ich značkou
alebo menom dieťaťa.
2.Spoločne sa zahrajte hru „Na povolanie“. Prvé dieťa povie nejaké povolanie a
to, čo celý deň v danom povolaní robilo. Napríklad:
• „Ja som smetiar a včera som celý deň vyprázdňoval smetné nádoby“.
• Odpovedzte: „Tak to si zaslúžiš výplatu. Posielam ti na účet do
banky dvadsať Eur.“ Potom kliknite na klávesnicu počítača a peniaze
„odošlite“.
• Ďalšie dieťa povie: „Ja som lekár a včera som celý deň liečil chorých.“
• Odpovedzte: „Tak to si zaslúžiš výplatu. Posielam ti na účet dvadsať
Eur.“ A opäť kliknete na klávesnicu počítača.
3.Keď sa vystriedajú všetky deti, hra sa posunie k banke. Vy sedíte v banke,
pred bankou je niekoľko „bankomatov“. Deti sa rozhodujú, či si peniaze
vyberú alebo pôjdu nakupovať a platiť budú priamo platobnou kartou.
4.Tým, ktorí pôjdu do banky, dáte peniaze (Aflatounske peniaze z pokladničky).
Tí, ktorí pôjdu k bankomatu, si peniaze vyberú z neho po „použití“ platobnej
karty. Ďalšia možnosť je nakupovať priamo s platobnou kartou.
5.Hra sa posúva do nákupného centra. V „nákupnom centre“ si deti nakúpia,
čo potrebujú a zaplatia spôsobom, ktorý si vybrali.
6.Aktivity sa opakujú a úlohu predavača a zamestnanca banky môžu prevziať
deti. Striedajú si úlohy a možnosti svojho platenia.
7.Keď sa „minú“ peniaze v banke či v bankomate, je potrebné zaradiť do
hry medzikrok, kedy z nákupného centra ochranka (viď aktivita z prvej
časti) prevezie peniaze opäť do banky. Bankár ich následne rozdelí do
bankomatov, na pult v banke a hra môže pokračovať.

AKTIVITA NA DOMA
Požiadajte deti, aby spolu s rodičmi pri najbližšej návšteve
centra ich mesta alebo ktoréhokoľvek najbližšieho mesta
navštívili priestory ľubovoľnej banky, prípadne pošty.
Nech chvíľu pozorujú dianie v banke/na pošte a prácu
zamestnancov. Poproste rodičov, aby deťom ukázali,
kde je banka, kde je v nej platobný pult, bankomat a
ochranka. Rodičia nech požiadajú pracovníka banky o
nejaký propagačný leták, ktorý následne dieťa donesie do
materskej školy.

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 10

Šetrím svoje zdroje
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Aktivita 32

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 10

Šetrím svoje zdroje

ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ PENIAZE Príloha 1

Pieseň KEĎ SI BANKÁR
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Aktivita 32

ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ PENIAZE Príloha 2

List rodičom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa rozprávali sa, odkiaľ pochádzajú peniaze. Spoznávali sme
pojmy banka, tlačiareň cenín, mincovňa. Preto Vás chceme poprosiť,
aby ste pri najbližšej návšteve centra vášho mesta alebo pri návšteve
ktoréhokoľvek najbližšieho mesta navštívili priestory ľubovoľnej banky,
prípadne pošty.
Chvíľu pozorujte, čo sa v nej deje a čo robia jej zamestnanci.
Prosíme vás, aby ste deťom ukázali, kde je banka, kde je v nej platobný
pult, bankomat alebo ochranka. Požiadajte pracovníka banky o nejaký
propagačný leták, ktorý následne dieťa donesie do materskej školy.

dnes sme sa rozprávali sa, odkiaľ pochádzajú peniaze. Spoznávali sme
pojmy banka, tlačiareň cenín, mincovňa. Preto Vás chceme poprosiť,
aby ste pri najbližšej návšteve centra vášho mesta alebo pri návšteve
ktoréhokoľvek najbližšieho mesta navštívili priestory ľubovoľnej banky,
prípadne pošty.
Chvíľu pozorujte, čo sa v nej deje a čo robia jej zamestnanci.
Prosíme vás, aby ste deťom ukázali, kde je banka, kde je v nej platobný
pult, bankomat alebo ochranka. Požiadajte pracovníka banky o nejaký
propagačný leták, ktorý následne dieťa donesie do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa rozprávali sa, odkiaľ pochádzajú peniaze. Spoznávali sme
pojmy banka, tlačiareň cenín, mincovňa. Preto Vás chceme poprosiť,
aby ste pri najbližšej návšteve centra vášho mesta alebo pri návšteve
ktoréhokoľvek najbližšieho mesta navštívili priestory ľubovoľnej banky,
prípadne pošty.
Chvíľu pozorujte, čo sa v nej deje a čo robia jej zamestnanci.
Prosíme vás, aby ste deťom ukázali, kde je banka, kde je v nej platobný
pult, bankomat alebo ochranka. Požiadajte pracovníka banky o nejaký
propagačný leták, ktorý následne dieťa donesie do materskej školy.

dnes sme sa rozprávali sa, odkiaľ pochádzajú peniaze. Spoznávali sme
pojmy banka, tlačiareň cenín, mincovňa. Preto Vás chceme poprosiť,
aby ste pri najbližšej návšteve centra vášho mesta alebo pri návšteve
ktoréhokoľvek najbližšieho mesta navštívili priestory ľubovoľnej banky,
prípadne pošty.
Chvíľu pozorujte, čo sa v nej deje a čo robia jej zamestnanci.
Prosíme vás, aby ste deťom ukázali, kde je banka, kde je v nej platobný
pult, bankomat alebo ochranka. Požiadajte pracovníka banky o nejaký
propagačný leták, ktorý následne dieťa donesie do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom
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Aktivita 33
Zámer aktivity

V priebehu aktivity
deti pomenujú svoje
každodenné činnosti.
Uvedomia si, aké
rozhodnutia robia počas
dňa a ako trávia čas.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá rodina

Prílohy:

Príbeh Zajac a
korytnačka 2.variant
List rodičom
Text pre rodičov

Pomôcky na 1.deň:

príbeh Aflatoun
pomáha (viď Aktivita
15)
pracovný list Deň s
mojimi rodičmi (viď
Aktivita 12)

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 11

Rozhodujem sa, ako míňam svoje peniaze

TAKTO TRÁVIM SVOJ ČAS
ZAČÍNAME
1.Spýtajte sa detí:
• Čo robíte ráno? (Pomôžte im s návrhmi - čistíme si zuby, obliekame sa,
jeme a raňajkujeme, atď.)
• Čo robíte poobede?
• Čo robíte večer?
• Nechajte deti pantomímou predviesť jednotlivé činnosti.
2.Vysvetlite deťom, že je dôležité mať čas na veci, ktoré robíme počas dňa a že
niektoré z nich robíme ráno, keď sa zobudíme, iné poobede a ďalšie večer
predtým, ako ideme spať.
3.Zaspievajte si pesničku Takto a tak (viď Aktivita 15), ale nahraďte slová
odpoveďami, ktoré deti spomenuli.
• Napr. Takto a tak si čistím zuby, vždy skoro ráno, Takto a tak  si čistím
zuby, tak ich čistím ja.

UČÍME SA
1.Posaďte deti do kruhu a pripomeňte im príbeh Aflatoun pomáha (viď Aktivita
15) tak, že im ho opäť prečítate.
2.Vysvetlite deťom, že čas je dôležitý a že si môžeme vybrať, čo s ním chceme
spraviť. Každý deň sa rozhodujeme, či budeme s kamarátmi, pomôžeme
členom našej rodiny, splníme si povinnosti, budeme sa hrať a robiť všetky
ostatné veci.
3.Požiadajte deti, aby si zo svojich škatúľ vybrali pracovný list Deň s mojou
rodinou (viď Aktivita 12). Pripomeňte si s deťmi, čo v priebehu dňa robia.
4.Deti môžu na druhú stranu dokresliť ďalšiu aktivitu.

REFLEXIA

AKTIVITA NA DOMA

1.Prečítajte si príbeh Zajac a korytnačka 2 (Príloha 1 Príbeh Zajac a korytnačka
- 2.variant, rozhodovanie).
2.Zaspievajte si Aflatounovu pieseň (viď Aktivita 2).

Dajte všetkým deťom výtlačok príbehu O zajacovi a
korytnačke, aby si ho vzali domov spolu s listom, v
ktorom požiadate rodičov, aby si príbeh s deťmi prečítali a
porozprávali sa, prečo sa zajac nerozhodol správne, keď si
na chvíľu zdriemol. Použite šablónu.
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Aktivita 33
Zámer aktivity

Deti sa učia samostatne
rozhodovať a prijímať
dôsledky svojho
rozhodnutia.

TAKTO TRÁVIM SVOJ ČAS Príloha 1

Príbeh Zajac a korytnačka

ZAČÍNAME

Príbeh ZAJAC A KORYTNAČKA – 2. variant

1.Zahrajte sa s deťmi na zajaca.
2.Zadávajte im nasledujúce pokyny:
• Ukážte mi, ako sa premeníte na zajaca.
• Hopkajte ako zajace.
• Hľadajte niečo na zjedenie. Zajac našiel dážďovku. Čo myslíte, deti, zje
zajac dážďovku?
• Zajac našiel veľkú lúku s púpavami. Rastie tam aj ďatelina a iné rastliny.
Čo poviete, pochutná si zajac?
• POZOR! Niekde tu sliedi líška, sledujeme okolie očami, pre istotu
utečieme…
3.Zahrajte sa s deťmi na korytnačku. Zadávajte im nasledujúce pokyny.
• Premeňte sa na korytnačku.
• Lezte ako korytnačky.
• Korytnačka takisto hľadá niečo na zjedenie, našla dážďovku, myslíte,
deti, že ju korytnačka zje?   
• Našla pekné listy púpavy.  Má na ne chuť. A čo tak slimáka? Pochutná
si na ňom korytnačka?
• POZOR! Niekde tu sliedi líška. Je líška pre korytnačku nebezpečná?
• Na obzore sa objavil človek. Tuší korytnačka nebezpečenstvo? Bude
utekať? Ako sa zachová?
• Deti, urobte to ako korytnačka. Schovajte si hlavu, ruky aj nohy pod
„pancier“.
4.Spýta sa detí, či si ešte pamätajú na príbeh Zajac a korytnačka (viď Aktivita
18).
5.Oznámte deťom, že si príbeh prečítajú ešte raz.

Rozhodovanie
Začnite čítať príbeh.
Zajace majú rýchle nohy. Behajú ako vietor. Bol raz jeden zajac, ktorý sa tým
veľmi rád chválil. Tvrdil, že je najrýchlejší zo všetkých zvieratiek a že ho nikto
nedokáže predbehnúť. Chválil sa a chválil a dokonca sa posmieval ostatným, že
sú pomalší.
Otázky:
Čo myslíte, deti, je zajac naozaj najrýchlejší? A čo to posmievanie ostatným?
(Otázky a rozhovor sa budú odvíjať od odpovedí detí.)
Pokračujte v čítaní.
Jedného dňa stretol zajac korytnačku. Chvíľu ju pozoroval, ako sa pomaly
posúva po ceste. Pripadalo mu to smiešne.
„Hej, korytnačka, čo sa tak vlečieš? Pohni si! Vždy a všade si posledná!“ zavolal
na ňu.
„Keď chcem, viem byť aj prvá,“ odpovedala korytnačka a svojím pomalým
tempom ďalej pokračovala v ceste.
„To ti neverím, mňa totiž nikto nepredbehne. Každý vie, že ja som najrýchlejší.
Chceš si azda so mnou dať preteky?“
„Dobre,“ súhlasila korytnačka. „Uvidíme, kto bude nakoniec najrýchlejší.“
Spýtajte sa detí: Spomeňte si, kto vyhral?
Pokračujte v čítaní.
Ostatné zvieratká sa zišli a pripravili trasu. Preteky začali a zajac a korytnačka
vyrazili. Zajac, rýchly bežec, čoskoro nechal korytnačku ďaleko za sebou. Asi
v polovici cesty mu napadlo, že má veľa času, kým ho pomalá korytnačka
dobehne. „Jasné,“ pomyslel si zajac, „môžem si na chvíľu zdriemnuť !“ Posadil
sa, oprel sa o strom a zaspal.
Korytnačka medzitým vytrvalo pokračovala vo svojom snažení. Nezastavovala
sa a krok za krokom sa pomaly približovala k cieľu.
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Aktivita 33

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 11
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Rozhodujem sa, ako míňam svoje peniaze

TAKTO TRÁVIM SVOJ ČAS Príloha 1
Pokračujte slovami:
Zajac sa rozhodol, že má veľa času. Mal pravdu? Bolo jeho rozhodnutie
správne? Predstavte si, deti, že ste ten zajac. Čo by ste urobili na jeho mieste?
Otázky a rozhovor sa budú odvíjať od odpovedí detí.
Zajac sa konečne prebudil a rozhodol sa, že je načase pokračovať v ceste.
A utekal, ako najrýchlejšie vedel. Lenže... Lenže na cieľovej čiare stretol
korytnačku, ktorá ho medzitým predbehla a už naňho čakala. „Vidíš, môžeš byť
hoci aj najrýchlejší bežec zo všetkých, ale ja mám iné schopnosti,“ povedala
korytnačka. „Vyhrala som, pretože som vytrvalá!“ Diváci korytnačke nadšene
tlieskali, gratulovali jej k zaslúženému víťazstvu a obdivovali jej snahu a
vytrvalosť. Zajac, ktorý sa vždy vychvaľoval, že je zo všetkých najrýchlejší, bol
teraz všetkým na smiech. Pochopil, že vytrvalosť je niekedy dôležitejšia ako
rýchlosť a že by žiadneho súpera nemal podceňovať.
Kto dokáže ísť vytrvalo za svojím cieľom, vyhráva.
Tak to vidíte, deti. Zajac sa asi nerozhodol múdro. Tak už to niekedy býva – aj
človek niekedy urobí nesprávne rozhodnutie.

Príbeh Zajac a korytnačka
Ďalej sa pýtajte detí, či si spomenú na príhodu, kedy sa aj oni sami rozhodli,
že niečo urobia alebo niekam pôjdu a nakoniec sa ukázalo, že to bolo zlé
rozhodnutie.
Uveďte prvý príklad: Včera som pozerala predpoveď počasia. Hlásili, že dnes
bude pršať. Keď som sa pozrela z okna, po daždi nebolo ani stopy, a tak som
si nevzala dáždnik. No a čo myslíte, deti, čo sa stalo? Zmokla som. Bolo to zlé
rozhodnutie.
Snažte sa deti naviesť na odpovede. Ak sa to nebude dariť, môžete uviesť ďalší
príklad (hojdáš sa na stoličke – spadneš, dotkneš sa pece - popáliš sa…).

Aktivita 33

TAKTO TRÁVIM SVOJ ČAS Príloha 2

List rodičom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa rozprávali o každodenných aktivitách a o dobrých a zlých
rozhodnutiach.
Chceli by ste vašim deťom pomôcť lepšie porozumieť príbehu o zajacovi a
korytnačke? Deťom sme rozdali kópie tohto príbehu. Môžete si ho spoločne
prečítať. Potom sa môžete porozprávať, prečo sa zajac rozhodol nesprávne,
keď si na chvíľu zdriemol. Dúfam, že sa vám bude príbeh páčiť.

dnes sme sa rozprávali o každodenných aktivitách a o dobrých a zlých
rozhodnutiach.
Chceli by ste vašim deťom pomôcť lepšie porozumieť príbehu o zajacovi a
korytnačke? Deťom sme rozdali kópie tohto príbehu. Môžete si ho spoločne
prečítať. Potom sa môžete porozprávať, prečo sa zajac rozhodol nesprávne,
keď si na chvíľu zdriemol. Dúfam, že sa vám bude príbeh páčiť.

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa rozprávali o každodenných aktivitách a o dobrých a zlých
rozhodnutiach.
Chceli by ste vašim deťom pomôcť lepšie porozumieť príbehu o zajacovi a
korytnačke? Deťom sme rozdali kópie tohto príbehu. Môžete si ho spoločne
prečítať. Potom sa môžete porozprávať, prečo sa zajac rozhodol nesprávne,
keď si na chvíľu zdriemol. Dúfam, že sa vám bude príbeh páčiť.

dnes sme sa rozprávali o každodenných aktivitách a o dobrých a zlých
rozhodnutiach.
Chceli by ste vašim deťom pomôcť lepšie porozumieť príbehu o zajacovi a
korytnačke? Deťom sme rozdali kópie tohto príbehu. Môžete si ho spoločne
prečítať. Potom sa môžete porozprávať, prečo sa zajac rozhodol nesprávne,
keď si na chvíľu zdriemol. Dúfam, že sa vám bude príbeh páčiť.

S pozdravom

S pozdravom
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Aktivita 33

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 11
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TAKTO TRÁVIM SVOJ ČAS Príloha 3

Text pre rodičov

Príbeh ZAJACA A KORYTNAČKY

Príbeh ZAJACA A KORYTNAČKY

Zajace majú rýchle nohy. Behajú ako vietor. Bol raz jeden zajac, ktorý sa tým
veľmi rád chválil. Tvrdil, že je najrýchlejší zo všetkých zvieratiek a že ho nikto
nedokáže predbehnúť. Chválil sa a chválil a dokonca sa posmieval ostatným,
že sú pomalší.
Jedného dňa stretol zajac korytnačku. Chvíľu ju pozoroval, ako sa pomaly
posúva po ceste. Pripadalo mu to smiešne.
„Hej, korytnačka, čo sa tak vlečieš? Pohni si! Vždy a všade si posledná!“
zavolal na ňu.
„Keď chcem, viem byť aj prvá,“ odpovedala korytnačka a svojím pomalým
tempom ďalej pokračovala v ceste.
„Keď si taká odvážna, poďme sa pretekať! Určite ma nepredbehneš,“ povedal
jej zajac.
„Dobre,“ súhlasila korytnačka. „Uvidíme, kto bude nakoniec najrýchlejší.“
Ostatné zvieratká sa zišli a pripravili trasu. Preteky začali a zajac a korytnačka
vyrazili. Zajac, rýchly bežec, čoskoro nechal korytnačku ďaleko za sebou. Asi
v polovici cesty mu napadlo, že má veľa času, kým ho pomalá korytnačka
dobehne. „Jasné,“ pomyslel si zajac, „môžem si na chvíľu zdriemnuť!“ Posadil
sa, oprel sa o strom a zaspal.
Korytnačka medzitým vytrvalo pokračovala vo svojom snažení. Nezastavovala
sa a krok za krokom sa pomaly približovala k cieľu. Zajac sa konečne prebudil
a rozhodol sa, že je načase pokračovať v ceste. A utekal, ako najrýchlejšie
vedel. Lenže... Lenže na cieľovej čiare stretol korytnačku, ktorá ho medzitým
predbehla a už naňho čakala. „Vidíš, môžeš byť hoci aj najrýchlejší bežec zo
všetkých, ale ja mám iné schopnosti,“ povedala korytnačka. „Vyhrala som,
pretože som vytrvalá!“
Diváci korytnačke nadšene tlieskali, gratulovali jej k zaslúženému víťazstvu a
obdivovali jej snahu a vytrvalosť. Zajac, ktorý sa vždy vychvaľoval, že je zo
všetkých najrýchlejší, bol teraz všetkým na smiech. Pochopil, že vytrvalosť je
niekedy dôležitejšia ako rýchlosť a že by žiadneho súpera nemal podceňovať.
Kto dokáže ísť vytrvalo za svojím cieľom, vyhráva.

Zajace majú rýchle nohy. Behajú ako vietor. Bol raz jeden zajac, ktorý sa tým
veľmi rád chválil. Tvrdil, že je najrýchlejší zo všetkých zvieratiek a že ho nikto
nedokáže predbehnúť. Chválil sa a chválil a dokonca sa posmieval ostatným,
že sú pomalší.
Jedného dňa stretol zajac korytnačku. Chvíľu ju pozoroval, ako sa pomaly
posúva po ceste. Pripadalo mu to smiešne.
„Hej, korytnačka, čo sa tak vlečieš? Pohni si! Vždy a všade si posledná!“
zavolal na ňu.
„Keď chcem, viem byť aj prvá,“ odpovedala korytnačka a svojím pomalým
tempom ďalej pokračovala v ceste.
„Keď si taká odvážna, poďme sa pretekať! Určite ma nepredbehneš,“ povedal
jej zajac.
„Dobre,“ súhlasila korytnačka. „Uvidíme, kto bude nakoniec najrýchlejší.“
Ostatné zvieratká sa zišli a pripravili trasu. Preteky začali a zajac a korytnačka
vyrazili. Zajac, rýchly bežec, čoskoro nechal korytnačku ďaleko za sebou. Asi
v polovici cesty mu napadlo, že má veľa času, kým ho pomalá korytnačka
dobehne. „Jasné,“ pomyslel si zajac, „môžem si na chvíľu zdriemnuť!“ Posadil
sa, oprel sa o strom a zaspal.
Korytnačka medzitým vytrvalo pokračovala vo svojom snažení. Nezastavovala
sa a krok za krokom sa pomaly približovala k cieľu. Zajac sa konečne prebudil
a rozhodol sa, že je načase pokračovať v ceste. A utekal, ako najrýchlejšie
vedel. Lenže... Lenže na cieľovej čiare stretol korytnačku, ktorá ho medzitým
predbehla a už naňho čakala. „Vidíš, môžeš byť hoci aj najrýchlejší bežec zo
všetkých, ale ja mám iné schopnosti,“ povedala korytnačka. „Vyhrala som,
pretože som vytrvalá!“
Diváci korytnačke nadšene tlieskali, gratulovali jej k zaslúženému víťazstvu a
obdivovali jej snahu a vytrvalosť. Zajac, ktorý sa vždy vychvaľoval, že je zo
všetkých najrýchlejší, bol teraz všetkým na smiech. Pochopil, že vytrvalosť je
niekedy dôležitejšia ako rýchlosť a že by žiadneho súpera nemal podceňovať.
Kto dokáže ísť vytrvalo za svojím cieľom, vyhráva.

Aktivita 34
Zámer aktivity

Počas aktivity sa deti
bližšie zoznámia s rôznymi
nominálnymi hodnotami
mincí. Budú ich podľa
hodnoty triediť, rozmieňať
a počítať. Deti sa učia
samostatne rozhodovať a
prijímať dôsledky svojho
rozhodnutia.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá rodina
učiteľ a malá skupina

Pomôcky:

Aflatounove mince
rôznych hodnôt
pripravené v
Aktivitách 21 a 29
plagáty opisujúce
rôznu hodnotu
Aflatounových mincí
(1 Aflaton, 2 Aflatony,
5 Aflatonov)

AFLATOUNSKE MINCE
Pred aktivitou si overte, že máte dostatok Aflatounských mincí, ktoré ste si
pripravili v rámci Aktivít 21 a 29. Schovajte mince na rôzne miesta v triede (tak,
aby ich deti ľahko našli). Do kútov triedy nalepte plagáty popisujúce rôznu
hodnotu Aflatounových mincí (1 Aflaton, 2 Aflatony, 5 Aflatonov).

ZAČÍNAME

1.Posaďte deti do kruhu.
2.Ukážte im tri druhy Aflatounských mincí. Pripomeňte im, že Aflatounske
mince majú rôznu hodnotu.
3.Spýtajte sa detí:
• Koľko mincí v hodnote jeden Aflaton potrebujem, aby som ich vymenil
za jednu mincu s hodnotou 2 Aflatony?
• Mince názorne ukážte.
4.To isté urobte s ďalšími mincami. Pýtajte sa niekoľkokrát, aby si používané
pojmy dobre precvičili.
5.V ďalšom kroku deťom povedzte, že je čas na hľadanie mincí. Vysvetlite im,
že ste schovali Aflatony a že ich budú hľadať.
6.Rozdeľte deti do vyvážených skupín (zdatnejšie, aktívnejšie, menej aktívne).
7.Povedzte deťom, že majú päť minút na to, aby našli čo najviac mincí. Pri
hre môžu vyslať po jednu mincu vždy len jedno dieťa. V hľadaní sa môžu
vystriedať.
8.Po skončení časového limitu požiadajte deti, aby si mince roztriedili podľa
hodnoty.
9.Dávajte otázky:
• Koľko máte jedno Aflatoniek? Kto má najviac? A pod.
10. Nechajte deti spočítať, koľko mincí našli dokopy ako skupina. Ak sú vaše
deti na túto aktivitu malé, môžete im s počítaním pomôcť alebo použite len
mince s hodnotou jeden Aflaton a dva Aflatony.

UČÍME SA

1.Pozbierajte mince od všetkých skupín a požiadajte deti, aby vám ich pomohli
spočítať. Pripomeňte, že rôzne mince majú rôznu hodnotu. Ukážte deťom
jednotlivé mince a spýtajte sa, ktorá má väčšiu hodnotu. Napríklad:
• Je táto päťaflatonová minca cennejšia než jednoaflatonová minca?
• Koľko jednoaflatonových mincí potrebujeme, aby sme získali jednu
dvojaflatonovú mincu?
2.Nechajte deti v skupinách a rozdeľte mince tak, aby malo každé dieťa jednu.
Uistite sa, že ste rozdali mince v rôznych hodnotách (tzn. 1, 2, 5 Aflatonov).
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3.Vysvetlite deťom, že spoločne budete hľadať mince rôznych hodnôt. Ukážte
im plagáty s rôznymi hodnotami, ktoré sú rozmiestnene po triede.
4.Požiadajte deti, aby si prezreli mincu, ktorú dostali a išli k plagátu, ktorý má
rovnakú hodnotu ako ich minca.
5.Keď sa postaví pred príslušný plagát, požiadajte skupinu, aby postupne
zakričali hodnotu ich mince. Napríklad:
• My sme jeden Aflaton! My sme dva Aflatony! Atď.
6.Ukážte si s deťmi, ako sa dajú mince rozmieňať (2=1+1, 5=2+2+1, atď.).
Presvedčte sa, že rôznym hodnotám mincí deti porozumeli.
7.Dávajte skupinám úlohy typu:
• Pôjdeme nakupovať a tovar bude stáť päť Aflatonov. Zostavte z mincí,
ktoré máte, niekoľko príkladov, ako môžete svoj tovar zaplatiť. Aké
hodnoty mincí môžete použiť?

REFLEXIA

1.Posaďte deti do kruhu a nechajte im mince, ktoré ste si rozdali.
2.Spoločne si niekoľkokrát povedzte počítacie pravidlo Jeden, dva, tri, štyri,
päť…
Jeden, dva, tri, štyri, päť, čo mal Janko na obed?
Zemiaky pečené, boli málo mastené.
Šesť, sedem, osem, deväť, pojedol to všetko medveď.
A líška so zajacom dojedali pagáčom.
3.Keď sa deti naučia slová, požiadajte tých, ktorí majú Aflatonove mince
v hodnote 5, aby sa postavili a zakričali, keď v riekanke počujú „päť“.
Zopakujte básničku a požiadajte tých, ktorí majú Aflatonove mince v hodnote
2, aby sa postavili a zakričali, keď v riekanke počujú „dva“. Rovnaký postup
zopakujte deťmi, ktoré majú Aflatonove mince v hodnote 1.
4.Na konci aktivity uložte mince do spoločnej pokladničky. Vysvetlite deťom, že
ich ešte budete potrebovať v ďalších aktivitách.
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Aktivita 35
Zámer aktivity

V tejto aktivite si budú
deti nakupovať rôzne
veci. Pochopia, že za
peniaze si môžu kúpiť to,
čo potrebujú i to, čo chcú.
Naučia sa, že peniaze sú
zdroj, ktorý by sme mali
používať zodpovedne.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
učiteľ a malá skupina
Prílohy:
Nákupný zoznam
Nákupný zoznam pre
učiteľa
Pomôcky:
Aflatounove mince (viď
A21)
peňaženky (viď A21)
obrázky vecí, ktoré si
deti budú môcť kupovať
(podrobnejšie viď popis
aktivity)
cenovky (viď A24)
šatka
pre každé dieťa kartička
s farebnou bodkou
(rovnomerne použite štyri
rôzne farby bodiek)
magnetická tabuľa alebo
flipchart
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Čo si môžeme kúpiť za peniaze
ZAČÍNAME
1.Začnite pohybovou hrou Zlatý vlas princeznej. Deti chodia alebo behajú po
miestnosti jedným smerom a predstavujú strašidlá (kričia, pištia, vrieskajú
a naťahujú sa), pomedzi ne chodíte vy a v ruke držíte šatku (princeznin
zlatý vlas). Deti vás pozorne sledujú, pretože akonáhle vyhodíte „vlas“ do
vzduchu, všetci sa sústredia, ale strašia ďalej. Keď však šatka spadne na
zem, všetci skamenejú. Hra sa opakuje. Ak máte dospelého pomocníka,
jeden z vás má šatku, druhý pri dopade šatky udrie na triangel (keď „vlas“
spadne, zacinká).
2.Po rozohriatí všetky deti „zaspia“ a keď spia, na brucho im položte kartičku s
farebnou bodkou.
3.Požiadajte deti, aby sa zobudili a rozdelili sa podľa farieb do skupín (deti si
rozdeľte cielene, v každej skupine by mal byť niekto starší).
4.Povedzte deťom, že každá skupina tvorí jednu rodinu, ktorá sa chystá práve
nakupovať.

UČÍME SA
1.Každej skupine dajte jeden nákupný zoznam (Príloha 1 Nákupný zoznam).
Úlohou detí bude priniesť všetok tovar zo zoznamu v určenom počte.
2.Deti sa najprv v skupine poradia, ako budú postupovať, akú stratégiu si pri
nakupovaní zvolia (každý kúpi jednu vec zo zoznamu, rozdelia si úlohy jeden číta zoznam, druhý vyberá tovar...).
3.Deti idú k stolom a vyberajú tovar.
4.Po výbere tovaru príde rodina k učiteľovi, ktorý skontroluje, či deti „nakúpili“
všetko, čo je na zozname.
5.Rozprávajte sa s deťmi o ich stratégii nakupovania.
6.Vráťte tovar späť na stoly a označte ho cenovkami (viď Aktivita 24).
7.Teraz rozdeľte každej rodine určitý obnos peňazí. Varianty prispôsobte veku a
schopnostiam deti.
8.Zoznámte deti s druhou úlohou:
• Choďte nakúpiť pre rodinu na celý víkend. Nakúpiť môžete len za
peniaze, ktoré ste dostali. Tentokrát nebudete mať žiaden zoznam a je
na vašom uvážení, čo si vyberiete.
9.Deti idú k stolom a v rodine sa radia, čo nakupovať.

10. Po výbere tovaru príde rodina k pani pokladníčke (učiteľka) a začína
manipulovať s peniazmi. Skontrolujte, či deti dobre spočítali, či majú dosť
peňazí na to, čo si vybrali. Ak niekto niečo ušetril, môže si ísť ešte niečo
dokúpiť. Ak si ale rodina naopak vzala viac tovaru, než na čo majú peniaze,
musia niečo vrátiť.
11. Keď sú všetci so svojimi nákupmi hotoví, každá rodina umiestni svoj nákup
do kolónky svojej farby na magnetickú tabuľu alebo flipchart.

REFLEXIA
1.Zhromaždite deti pred magnetickú tabuľu alebo flipchart, kde sú ich nákupy.
2.Nechajte ich rozprávať o tom, čo nakúpili a prečo.
3.Pripomeňte deťom nákup podľa zoznamu a spýtajte sa ich, kedy sa im lepšie
nakupovalo a prečo.
4.Porozprávajte sa o tom, čo je nevyhnutné pre život rodiny (čo potrebujeme) a
čo je pre zábavu a potešenie (čo chceme).
5.Vyzvite jednotlivé skupiny, aby si sami rozdelili svoje nákupy do dvoch
kolónok: potreba a želanie (deti často rozprávajú o chcení). Veďte deti k
tomu, aby si uvedomili, že za peniaze si môžeme kúpiť nielen veci, ktoré
potrebujeme (jedlo, oblečenie), ale aj veci, ktoré chceme a túžime po nich
(čokoláda, hračka). A veci, ktoré chceme, si určite môžeme kúpiť, ale až
potom, keď si kúpime veci, ktoré skutočne potrebujeme alebo keď si na ne
nasporíme.
6.Vysvetlite deťom, že peniaze sú zdroj a musíme múdro uvažovať, keď ich
chceme použiť. Pripomeňte im, čo ste sa na túto tému učili v Aktivite 31:
Voda je náš zdroj. Rovnako ako musíme šetriť vodou, musíme šetriť aj
peniaze a hľadať najlepšie spôsoby, ako na to. Veci, ktoré sú potrebujeme,
sú dôležitejšie než čokoľvek iné a keď nakupujeme, mali by sme sa múdro
rozhodnúť, za čo utrácame naše peniaze.

Aktivita 35

ČO SI MÔŽEME KÚPIŤ ZA PENIAZE Príloha 1
NÁKUPNÝ ZOZNAM I.
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Aktivita 36
Zámer aktivity

V tejto aktivite deti
pochopia, že kradnúť
je zlé. Naučia sa
oceniť veci, na ktorých
pracovali iní ľudia.
Pochopia, že je dôležité
hľadať si kamarátov
medzi ľuďmi, ktorí na
nich majú pozitívny
vplyv.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
Prílohy:
Príbeh Bocian a jeho
kŕdeľ
Postup výroby bábky
bociana
Pomôcky:
materiál na výrobu
bociana (viď A36_
Priloha2)
obrázky rôznych
druhov bocianov
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BOCIAN A JEHO KŔDEĽ
Deti si počas ranných hier na magnetickej tabuli prezrú obrázky bociana
bieleho, čierneho, červenohlavého, čiernokrkého a kráľovského, ktoré im vopred
pripravíte. Vyrobia si hračku bociana z odpadového materiálu podľa priloženej
prílohy 2.

ZAČÍNAME

1.Deti sedia v polkruhu pred magnetickou tabuľou.
2.Spýtajte sa ich, čo vidia na obrázku a aký je rozdiel medzi týmito bocianmi.
Počas rozhovoru a opisu obrázkov sa deti zhodnú na tom, že aj keď je každý
bocian iný, majú niečo spoločné. Každý bocian má inú farbu peria, ale majú
rovnaké dlhé nohy, dlhý krk a dlhé zobáky.
3.Potom im porozprávajte:
„Bociany žijú neďaleko jazier a močiarov, lebo ich potravou sú ryby a zelené
žabky. Majú dlhé nohy, aby mohli stáť aj v hlbokej vode a dlhý zobák, aby
mohli loviť v hlbokej vode. Bociany na jeseň odlietajú do teplých krajín a žijú
v kŕdľoch. Všetci spoločne odlietajú na juh a na jar znovu prilietajú k nám.
Keď bociany prilietajú z teplých krajín, stavajú si nové hniezda na komínoch
domov, elektrických stĺpoch alebo vysokých komínoch, aby nakládli vajíčka.
Z nich sa vyliahnu mláďatká bociana. Niekedy dávno si ľudia priali, aby si
bocian postavil hniezdo na ich komíne, lebo verili, že príchodom bociana do
ich rodiny sa aj im narodí bábätko.“
4.S vyrobenými bocianmi sa zahrajte na bocianov vo vyznačenom močiari:
“Kráča bocian, kráča, v mláke nohy máča, každú chvíľu naďabí na ryby a na
žaby.“
5.Keď skončíte, vráťte sa na miesta a porozprávajte deťom príbeh „Bocian a
jeho kŕdeľ“.

UČÍME SA

1.Počas čítania vysvetlite, že slovo „kradnúť“ znamená vziať si niečo, čo nie je
vaše a patrí to niekomu, kto vám to nedovolil vziať.
2.Keď dočítate príbeh, spýtajte sa detí:
• Čo robí človek, ktorý kradne? Prečo boli čiernokrké bociany
nahnevané?
• Páčilo by sa vám, keby vám niekto zobral niečo, na čom ste pracovali?
• Čo si myslíte o červenohlavých bocianoch?
• Sú to dobrí kamaráti? Prečo?
• Mali by ste sa kamarátiť s niekým, kto vás nahovára robiť veci, ktoré
sa nerobia? A čo čiernokrké bociany? Sú to dobrí kamaráti? Chceli

by ste sa kamarátiť s červenohlavým bocianom alebo s čiernokrkým
bocianom?
3.Pripomeňte deťom ich vlastnú skúsenosť s predajným stánkom. Predávajúci
sa museli veľmi snažiť, aby predali svoj tovar. Spýtajte sa ich:
• Bolo by správne ukradnúť ľuďom niečo, na čom usilovne pracovali?
4.Znova zdôraznite, že kradnúť je zlé.

REFLEXIA

1.Vráťte sa k príbehu a požiadajte deti, aby si spomenuli na svojich kamarátov.
Prečo ich máte radi?
2.Rozdajte deťom papiere a požiadajte ich, aby nakreslili seba a svojich
kamarátov.
3.Pripomeňte im, že kamaráti sú na seba dobrí a že je dôležité kamarátiť sa s
ľuďmi, ktorí vám neublížia a nebudú vás navádzať na zlé veci.
4.Zdôraznite, že by mali byť ako biely bocian, ktorý sa nakoniec rozhodol
kamarátiť s tými, ktorí ho nenahovárajú ku krádeži. Je dôležité vybrať si práve
takého kamaráta.
5.Keď dokreslia, napíšte na obrázok „Ja a moji kamaráti“ a podpíšte ho
(prípade to spravte spoločne s deťmi).
6.Potom obrázky a vyrobenú hračku „bociana“ odložte do Aflatounskej škatule.

Aktivita 36
Zámer aktivity

Deti sa učia povedať
„nie“ v situáciách,
ktoré to vyžadujú
(v ohrozujúcich,
nebezpečných či
neznámych situáciách),
odmietnuť podieľať sa
na nedovolených či
zakázaných činnostiach,
obhajovať svoj názor.

BOCIAN A JEHO KŔDEĽ

Príloha 1

Príbeh BOCIAN A JEHO KŔDEĽ

Príbeh BOCIAN A JEHO KŔDEĽ

Pokračujte v čítaní:

Upozornite deti, aby pozorne počúvali príbeh o bocianoch. Povedzte im, že
počas príbehu budete klásť otázky, ale taktiež niekoho vyzvete, aby prišiel
ukázať obrázok toho bociana, o ktorom práve budete čítať.
Začnite čítať:

Biely bocian to najskôr odmietol. Nebude predsa kradnúť ryby! Červenohlavé
bociany mu ale povedali, že ak to neurobí, nemôže byť v ich kŕdli. Biely bocian
si ale tak veľmi želal, aby ho do kŕdľa prijali, tak veľmi si želal nájsť nejakých
priateľov, že sa rozhodol, že ryby ukradne.
Letel po prúde k miestu, kde bol kŕdeľ čiernokrkých bocianov.

Kde bolo, tam bolo, žil kedysi krásny biely bocian. Žil sám a veľmi túžil nájsť
kŕdeľ, ktorý by ho prijal medzi seba, kŕdeľ, s ktorým by mohol lietať, loviť a jesť,
lenže bociany okolo boli farebné a on bol úplne biely. Nikam sa nehodil.
Vyzvite niektoré z detí, aby ostatným ukázalo obrázok červenohlavého bociana.
Spýtajte sa: Dokázali by ste, deti, vysvetliť, prečo bocian biely hľadal kŕdeľ a
prečo sa mu asi nepáčilo, že je sám?
Pokračujte v čítaní:
Jedného dňa narazil na skupinu červenohlavých bocianov, ktoré chytali v rieke
ryby. Pristál kúsok od nich, pozoroval ich a potom sa odhodlal a niekoľkých sa
spýtal, či by ho neprijali do svojho kŕdľa.
Vyzvite niektoré z detí, aby ostatným ukázalo obrázok červenohlavého bociana.
Spýtajte sa: Čo myslíte, ako sa rozhodol červenohlavý bocian? Pustili medzi
seba bociana bieleho?
Pokračujte v čítaní:
Vodca kŕdľa súhlasil, že sa k nim môže pridať, aj keď je úplne biely, ale iba
pod podmienkou, že im prinesie niekoľko rýb, ktoré dolu po prúde loví kŕdeľ
čiernokrkých bocianov.
Vyzvite niektoré z detí, aby ostatným ukázalo obrázok čiernokrkých bocianov.

Vyzvite niektoré z detí, aby ostatným ukázalo obrázok čiernokrkého bociana.
Pokračujte v čítaní:
Bocian čoskoro uvidel ryby, ktoré nachytali čiernokrké bociany a priblížil sa k
nim, aby mohol niektoré zobrať. Čiernokrké bociany sa rozprávali a zdalo sa, že
si ho nevšimli. Bocian teda zobral niekoľko rýb do zobáka a chystal sa odletieť.
Zrazu ho chytil jeden čiernokrký bocian.
Opýtajte sa detí: Čo bolo ďalej? Čo asi urobili čiernokrké bociany bocianovi
bielemu za to, že im chcel ukradnúť ich ryby?
Pokračujte v čítaní:
„Prečo nám berieš naše ryby?“ spýtal sa čiernokrký bocian. Biely bocian
odpovedal, že nechcel, ale bola to jediná možnosť, ako sa stať súčasťou kŕdľa a
on si tak veľmi želal niekam patriť a mať nejakých kamarátov.
„To predsa nie je jediná možnosť, ako mať kamarátov. Neexistuje dôvod, prečo
niekomu kradnúť ryby! Keby si sa spýtal nás, prijali by sme ťa do nášho kŕdľa, aj
keď si biely,“ odpovedal čiernokrký bocian.
Biely bocian si uvedomil, ako zle sa zachoval, pustil ryby a ospravedlnil sa, že
kradol.
Čiernokrké bociany mu odpustili a prijali ho do svojho kŕdľa. Prijali ho takého,
aký bol a biely bocian bol veľmi šťastný.

Spýtajte sa: Čo urobil bocian biely? Išiel kradnúť alebo nie? Čo by ste urobili
vy? Predstavte si, že nemáte žiadnych kamarátov, ani jedného jediného a teraz
by vám ostatné deti povedali, že vás vezmú medzi seba, no iba keď niečo
ukradnete. Ako by ste sa zachovali?
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Aktivita 36

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
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BOCIAN A JEHO KŔDEĽ

Príloha 2

Pomôcky:
• čistiace vatové tampóny, kolieska vystrihnuté z textílie (filcu) alebo

kolieska z tvrdého papiera bielej a čiernej farby

• červená slamka alebo drevená špajľa namaľovaná červenou farbou
• lepidlo, nožnice, červená, biela a čierna stužka
• farebný papier

Postup:
1.Každé dieťa si vyberie materiál, s ktorým chce pracovať.
• Ak si vyberú 2 tampóny na hlavu bociana, natrú ich z jednej strany
lepidlom a priložia ich k sebe tak, že medzi ne vložia červenú slamku. To
isté zopakujú aj pre telo bociana. Farby si zvolia sami podľa toho, akého
si vybrali bociana.
• Ak si vybrali tvrdý papier, nakreslia si ceruzkou podľa pohárika dve
kolieska, ktoré vystrihnú a ďalej postupujú rovnako ako pri tampónoch.
• Ak si vyberú textíliu, postup je rovnaký ako pri tvrdom papieri. Ak sa im
s týmto materiálom pracuje ťažšie, požiadajú o pomoc učiteľku.
• Drevenú špajľu si môžu deti namaľovať červenou farbou.
• Z čierneho papiera alebo čiernej textílie – filcu vystrihnú ešte jedno
koliesko, ktoré prehnú na polovicu, zvnútra natrú lepidlom a prilepia
na spodnú dvojicu koliesok ako čierny chvost bociana. Biely tampón
použijú, ak vyrábajú biely chvost bociana bieleho.
2.Detaily tváre ako oči a zobák si deti vystrihujú z farebného papiera a prilepujú
ich z oboch strán tela bociana.
3.Stuhou ozdobia krk tesne pod hlavou tak, aby výberom farebnej stuhy
poukázali na to, akého si zvolili bociana.

Postup výroby bábky BOCIANA
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Aktivita 37
Zámer aktivity

V priebehu aktivity deti
pochopia, čo je šetrenie
a míňanie. Precvičia sa
v rozhodovaní o míňaní
peňazí.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľka a jednotlivec
učiteľ a celá skupina
Prílohy:
List rodičom
Pomôcky:
Aflatounske mince
rôznych hodnôt (päť
pre každé dieťa)
peňaženky (viď A21)
jedna kópia každého
obrázku pre aktivitu
a mix obrázkov (aby
každé dieťa malo
jeden pre seba)
rôzne veci na predaj
smajlíky (viď A6)

KAPITOLA
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ŠETRIŤ, MÍŇAŤ A DELIŤ SA
Pred aktivitou vytvorte pre deti „obchod“. Zhromaždite veci, ktoré si deti
budú môcť kupovať a potom aj odniesť domov. Môžu to byť rôzne maľovanky,
obrázky, ale aj ovocie, drobné hračky. Ku každej veci priraďte cenu.

ZAČÍNAME

1.Povedzte deťom, že budú nakupovať, ale tentokrát si nakúpené veci môžu
odniesť domov. Predtým, ako sa pustia do aktivity, zopakujte si s nimi
hodnoty Aflatounských mincí.
2.Každému dieťaťu dajte do spoločnej pokladne Aflatounske mince v celkovej
hodnote 5 Aflatonov, ktoré si dajú do svojej peňaženky.
3.Povedzte im, že si v „obchode“ môžu vybrať, čo si chcú kúpiť.
4.Vysvetlite deťom, že každá vec má svoju cenu a môžu sa rozhodnúť, či minú
všetky Aflatounske mince alebo si niečo ušetria. Doplňte, že predavačka
budete vy. Zdôraznite, že šetrenie môže mať svoje výhody.

UČÍME SA

1.Nechajte deti vyberať a nakupovať.
2.Vyzvite deti, aby ukázali, čo si kúpili. Vysvetlite im, že to, čo práve robili, sa
nazýva „míňanie“ penazí – znamená to, že používali peniaze na nakupovanie
vecí. Spýtajte sa:
• Kto minul všetky Aflatounske mince?
• Kto si nejaké peniaze nechal?
3.Požiadajte deti, ktorým nejaké mince zvýšili, aby si ich dali do svojich
Aflatounskych peňaženiek. Vysvetlite im, že keď si ukladajú peniaze, „šetria“.
Vysvetlite im tiež, že šetriť peniaze znamená odkladať si peniaze na budúce
použitie, aby mali viac peňazí a mohli si kúpiť niečo drahšie.
4.Pripomeňte deťom, čo sa naučili o šetrení vody.
5.Ukážte deťom obrázky jeden po druhom („Šetriť, míňať“).
• Deti nakupujú od zmrzlinára.
• Deti si dávajú peniaze do Aflatounovej pokladničky.
• Deti s rodičmi čakajú v rade, aby si uložili peniaze v banke.
• Dieťa nakupuje v obchode.
• Matka sa delí o peniaze s dieťaťom.
• Dieťa sa delí hračku s kamarátom.
6.Pri každom obrázku sa detí spýtajte:
• Čo vidíte?
• Čo tá postava robí?
• Presvedčte sa, že deti rozumejú tomu, čo sa deje na obrázkoch.

7.Vystavte všetky ilustrácie a použite tieto výroky:
• Táto osoba sa delí o svoje zdroje.
• Táto osoba si šetrí svoje zdroje.
• Táto osoba míňa svoje zdroje.
8.Keď sa deti presunú k obrázku, ktorý je správny, začnite sa rozprávať a
používajte pritom niektoré z týchto otázok:
• Prečo si myslíte, že táto postava sa delí o svoje prostriedky?
• Podľa čoho ste to spoznali?
9.Keď prejdete všetky scénky, dajte každému dieťaťu ilustráciu, aby ju vyfarbilo.
Keď to urobia, obrázky podpíšte (pomôžte podpísať) a deti si ich odložia do
Aflatounskych škatúľ.

REFLEXIA

1.Porozprávajte sa s deťmi o míňaní peňazí. Spýtajte sa ich:
• Čo ste si kúpili?
• S kým ste nakupovali?
2.Potom sa porozprávajte o šetrení. Spýtajte sa detí:
• Už ste si niekedy šetrili peniaze?
• Na čo ste si šetrili?
• Koľko ste si ušetrili?
3.Ak deti ešte nikdy nemíňali alebo nešetrili peniaze, spýtajte sa ich:
• Za čo by ste minuli peniaze?
• Na čo by ste šetrili?
4.Doplňte obchod niekoľkými zaujímavými predmetmi a požiadajte tie deti,
ktorým ešte ostali peniaze z predchádzajúcej aktivity, aby si išli ešte niečo
kúpiť.
5.Porozprávajte sa o tom, aké výhody má šetrenie.

AKTIVITA NA DOMA
Požiadajte deti, aby doma zistili, za čo rodičia míňajú
peniaze každý deň a na čo šetria. Povedzte deťom, aby dve
z týchto vecí spoločne s rodičmi nakreslili a aby obrázky
doniesli do materskej školy, kde vysvetlia, na čo rodičia
míňajú a na čo šetria. Použite šablónu.

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 12

Náš Aflatounsky trh
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Aktivita 37

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 12

Náš Aflatounsky trh

ŠETRIŤ, MÍŇAŤ A DELIŤ SA Príloha 1

List rodičom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa venovali dôležitej aktivite – učili sme sa o míňaní a šetrení. Čo
keby ste sa s deťmi o týchto pojmoch porozprávali?
Povedzte im, na čo najviac každý deň míňate peniaze a na čo si šetríte.
Spoločne s deťmi si potom vyberte jednu vec, na ktorú míňate peniaze a
jednu, na ktorú šetríte a nakreslite to.
Pripomeňte deťom, aby si obrázok vzali na ďalší deň do materskej školy.

dnes sme sa venovali dôležitej aktivite – učili sme sa o míňaní a šetrení. Čo
keby ste sa s deťmi o týchto pojmoch porozprávali?
Povedzte im, na čo najviac každý deň míňate peniaze a na čo si šetríte.
Spoločne s deťmi si potom vyberte jednu vec, na ktorú míňate peniaze a
jednu, na ktorú šetríte a nakreslite to.
Pripomeňte deťom, aby si obrázok vzali na ďalší deň do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom

Milí rodičia,

Milí rodičia,

dnes sme sa venovali dôležitej aktivite – učili sme sa o míňaní a šetrení. Čo
keby ste sa s deťmi o týchto pojmoch porozprávali?
Povedzte im, na čo najviac každý deň míňate peniaze a na čo si šetríte.
Spoločne s deťmi si potom vyberte jednu vec, na ktorú míňate peniaze a
jednu, na ktorú šetríte a nakreslite to.
Pripomeňte deťom, aby si obrázok vzali na ďalší deň do materskej školy.

dnes sme sa venovali dôležitej aktivite – učili sme sa o míňaní a šetrení. Čo
keby ste sa s deťmi o týchto pojmoch porozprávali?
Povedzte im, na čo najviac každý deň míňate peniaze a na čo si šetríte.
Spoločne s deťmi si potom vyberte jednu vec, na ktorú míňate peniaze a
jednu, na ktorú šetríte a nakreslite to.
Pripomeňte deťom, aby si obrázok vzali na ďalší deň do materskej školy.

S pozdravom

S pozdravom
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Aktivita 38
Zámer aktivity

Počas aktivity sa deti
spoločne rozhodnú, či
a ako šetriť alebo či a
ako minúť svoje zdroje.
Pripravia výstavu, trh
alebo aukciu, kde budú
vystavovať svoje diela
alebo predávať svoje
výrobky.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
Prílohy:
List rodičom
Pozvánka
Pomôcky:
materiál na
Aflatounsky trh
(podrobnejšie viď
popis aktivity)
obrázok Šetriť a míňať
(viď Aktivita 37)
hračka Aflatoun (viď
Aktivita 2)

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 12
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Náš Aflatounsky trh

PRÍPRAVA NA NÁŠ TRH: AKO MÍŇAŤ PENIAZE?
Poznámka
Aflatounsky trh, výstava alebo aukcia môžu byť realizované naraz. Zároveň je
však možné vybrať si len jednu akciu – záleží na vašich časových a materiálnych
možnostiach.

ZAČÍNAME
1.Posaďte deti do kruhu a ukazujte im obrázky z Aktivity 37. Deti rozprávajú, či
je na obrázku míňanie, šetrenie alebo požičiavanie.
2.Pripomeňte deťom, že na konci tohtoročnej cesty s Aflatounom sa uskutoční
výnimočná akcia. Spoločne zorganizujte svoj vlastný Aflatounsky trh
(výstavu, aukciu), na ktorý pozvú členov svojej rodiny a kamarátov, aby im
ukázali, čo všetko úžasné s Aflatonom zažili a ako veľa sa toho naučili.

UČÍME SA
1.Vysvetlite deťom, že v priebehu tejto akcie si skúsia zarobiť naozajstné
peniaze. Môžu predávať rôzne veci, ktoré sami vytvorili alebo usporiadať
výstavu či aukciu svojich umeleckých diel. Po akcii sa rozhodnú, ako naložia
so zarobenými peniazmi. Povedzte im, že je vhodné začať premýšľať o tom,
či budú chcieť svoje peniaze zdieľať, sporiť alebo míňať.
2.Aby ste predišli možnému nedorozumeniu, navrhnite tri možnosti – jednu na
zdieľanie, jednu na míňanie a jednu na sporenie. Napríklad:
• Zdieľanie: Spoločne kúpime jedlo pre psíkov v útulku.
• Míňanie: Kúpime si tortu pre našu triedu a zjeme ju.
• Sporenie: Peniaze uložíme do Aflatounovej pokladničky a zatiaľ ich
neminieme. Časom si môžeme kúpiť niečo drahšie, napr. veľký bager do
pieskoviska.
Ku každému návrhu nakreslite na tabuľu či flipchart tri obrázky, ktoré
zrozumiteľne predstavia každú možnosť.
3.Povedzte deťom, že je na nich, ako sa spoločne rozhodnú.
4.Požiadajte deti, aby si každý zobral bábku Aflatouna (viď Aktivita 2) a
umiestnil ju k variantu, ktorý sa mu zdá najlepší. Je potrebné zaistiť, aby deti
neboli ovplyvňované hlasovaním kamarátov a rozhodovali sa sami za seba.
5.Vyberte možnosť, pri ktorej bude najviac Aflatounov. Vysvetlite deťom, že na

základe ich voľby urobí celá skupina s peniazmi práve toto.
6.Keby hlasovanie skončilo remízou, uplatnite svoj volebný hlas.
7.Požiadajte deti, aby vám pomohli pripraviť priestory – aby vyzdobili miesto,
pripravili stánky a vytvorili pozvánky. Spoločne vytvorte veľký transparent
Aflatouna, kde si každý odtlačí svoju dlaň.
8.Rozdeľte deti do skupiniek, pričom každá skupina bude mať na starosti jeden
stánok. Ponúknite im rôzne úlohy (pokladník, predajca tovaru, atď.)
9.Nižšie nájdete niekoľko námetov, ako spolupracovať na príprave tejto akcie.

VÝSTAVA
1.Nechajte deti, aby si vybrali tri predmety zo svojich Aflatounových škatúľ,
ktoré venujú na výstavu.
2.Požiadajte deti, aby vám pomohli pripraviť miestnosť na výstavu a pútače na
výstavné stoly.
3.Nechajte ich nakresliť si menovky, ktoré neskôr priložia k svojim predmetom.
4.Požiadajte ich, aby pripravili vstupenky na výstavu a spoločne pri ranných
hrách zhotovte Aflatouna z modelovacej hmoty (malý darček).
Poznámka: Súčasťou výstavy môže byť aj aukcia vystavených predmetov.

TRH
5.Nechajte deti, aby vymysleli, čo budú predávať na trhu. Môžu to byť veci z
Aflatounskych škatúľ alebo iné, ktoré spoločne vyrobíte (napr. výrobky z
iných aktivít, spoločne upečený koláč, sušené ovocie, malinovka, atď.)
6.Nechajte deti pomáhať s prípravou stánku na trh.
7.Požiadajte deti, aby vyrobili veľkú aflatounsku vlajku (maketu) a pútače na
predajný stánok.
8.Ak už nemáte plagáty, ktoré deti vytvorili v rámci Aktivity 24, nechajte ich
vyrobiť nové.
9.Požiadajte deti o ich vlastné nápady, ako urobiť Aflatounsky trh skutočne
výnimočnou udalosťou.

Aktivita 38

PRÍPRAVA NA NÁŠ TRH Príloha 1

List rodičom

REFLEXIA
Spýtajte sa detí:
• Myslíte si, že akcia sa vydarí?
• Myslíte si, že niekto príde?
• Myslíte si, že všetko predáme?

DOPLNKOVÉ ČINNOSTI
1.Požiadajte deti, aby vyrobili pre svojich hostí darčeky. Použite modelovaciu
hmotu, ktorú vyvaľkáte a z ktorej budete vykrajovať tvar slzy – Aflatouna.
Rydlom vyznačte plamienky, oči, ústa a nos. Vyrobeného Aflatouna vysušte
a zabaľte do priesvitného celofánu, ktorý previažete mašličkou.
2.Pripravte s deťmi doplnkové aktivity (napríklad športové aktivity, plnenie
rôznych úloh). Aj za účasť na nich môžu rodičia zaplatiť.
3.Vyrobte s deťmi pre rodičov odznaky za splnenie športových či iných
doplnkových aktivít.

AKTIVITA NA DOMA
S dostatočným predstihom dajte rodičom vedieť o konaní
tejto akcie.
Pri predávaných výrobkoch a doplnkových aktivitách
nemusia byť určené ceny. Bude na rodičoch, ako veci a
aktivity finančne ocenia.
Rozdajte deťom list pre hostí s vysvetlením, že získané
peniaze budú využité na šetrenie, míňanie a zdieľanie podľa
toho, ako sa deti rozhodli.

KAPITOLA
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Aktivita 38
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JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 12

Náš Aflatounsky trh

PRÍPRAVA NA NÁŠ TRH Príloha 1

Milí rodičia,
ďakujeme vám za vašu doterajšiu podporu a spoluprácu na projekte
finančnej gramotnosti Aflatot.
Dostali sme sa až do cieľa, ktorým bude
.............................................................................................................
kam vás srdečne pozývame (viď priložená pozvánka).
Akcia je dobrovoľná a my vám vopred ďakujeme za hojnú účasť i za
drobné dary, ktorými určite konanie akcie podporíte.
Deti sa hlasovaním rozhodli, že zarobené peniaze použijú na
.............................................................................................................
Vyzvite deti, aby vám o celom projekte doma porozprávali, pýtajte
sa ich i nás na všetko, čo vás zaujíma. Tešíme sa na spoluprácu pri
ďalších projektoch našej – a aj vašej – materskej školy.
S pozdravom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

List rodičom

Milí rodičia,
ďakujeme vám za vašu doterajšiu podporu a spoluprácu na projekte
finančnej gramotnosti Aflatot.
Dostali sme sa až do cieľa, ktorým bude
.............................................................................................................
kam vás srdečne pozývame (viď priložená pozvánka).
Akcia je dobrovoľná a my vám vopred ďakujeme za hojnú účasť i za
drobné dary, ktorými určite konanie akcie podporíte.
Deti sa hlasovaním rozhodli, že zarobené peniaze použijú na
.............................................................................................................
Vyzvite deti, aby vám o celom projekte doma porozprávali, pýtajte
sa ich i nás na všetko, čo vás zaujíma. Tešíme sa na spoluprácu pri
ďalších projektoch našej – a aj vašej – materskej školy.
S pozdravom

216

Aktivita 38

PRÍPRAVA NA NÁŠ TRH Príloha 2

Pozvánka

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na

Dovoľujeme si Vás pozvať na

......................................................

......................................................

Čas a miesto konania

Čas a miesto konania

......................................

......................................

tešíme sa na vás !
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Aktivita 39a
Zámer aktivity

Pri tejto aktivite deti
v praxi použijú svoje
organizačné schopnosti,
pripravia predajný trh,
zažijú proces predávania
a nakupovania.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
učiteľ a malá skupin
vonku
Pomôcky:
materiál potrebný na
trh
obálka pre každý
stánok

DEŇ TRHU
ZAČÍNAME

REFLEXIA NA ďalší deň

1.Zaspievajte si s deťmi pieseň „Rýchlo na trh“ (viď Aktivita 24).
2.Vysvetlite deťom, že dnešný deň bude výnimočný, pretože budú mať svoj
vlastný trh a ich rodičia a kamaráti si prídu do ich stánkov niečo kúpiť.
Zdôraznite im, že na tejto triednej akcii si spoločne zarobia peniaze
predajom vybraných predmetov. Pripomeňte im, že predmety nedostanú na
konci aktivity späť a uistite sa, že si pamätajú, ako sa rozhodli nakladať so
zarobenými peniazmi.

UČÍME SA
1.Požiadajte deti, aby začali v dohodnutých skupinách pripravovať stánky
a trh. Pomôžte im nainštalovať výzdobu a pútače, ktoré vyrobili v rámci
Aktivity 24 a 28. Nechajte ich na stoly rozložiť výrobky a navrhnite im, ako ich
pekne rozmiestniť. Následne nech každý predmet doplnia o svoje menovky
(pripravené v Aktivite 38).
2.Dajte každej skupine obálku a požiadajte deti, aby ju ozdobili. Vysvetlite im,
že to bude ich spoločná peňaženka, do ktorej si budú ukladať peniaze.
3.Povedzte deťom, že sa popoludní stanú predavačmi a budú hosťom predávať
svoje výrobky. Upozornite ich, že za výrobky, ktoré predajú, dostanú peniaze.
Požiadajte jedno alebo dve deti z každej skupiny, aby prijali špeciálnu úlohu
pokladníka. Pokladník pomôže predavačom vyberať peniaze zarobené pri
predaji a bude ich ukladať do vyzdobenej peňaženky.

1.Urobte inventúru predaných a nepredaných výrobkov.
2.Požiadajte pokladníkov, aby otvorili obálku a roztriedili peniaze podľa
nominálnej hodnoty. Spoločne spočítajte všetky peniaze, ktoré získali (staršie
deti môžu s počítaním pomôcť, mladší môžu s vami počítať nahlas). Dajte
peniaze do obálky a uložte ich do školského trezoru.
3.Upozornite deti, že je veľmi dôležité mať peniaze na bezpečnom mieste.
Pripomeňte im, že tentokrát dajú všetky peniaze na bezpečné miesto
spoločne a ako skupina s nimi v nasledujúcich dňoch urobia to, na čom sa
dohodli.
4.Požiadajte deti, aby vám povedali, ako sa cítili, keď sa so svojimi hosťami
hrali na predavačov:
• Išlo to ľahko?
• Prečo áno? Prečo nie?
• Čo by ste nabudúce urobili lepšie?
• Čo sa vám na tejto aktivite páčilo najviac?
5.Ak ste pri akcii fotografovali, ukážte deťom fotografie. Porozprávajte sa o ich
pocitoch.

Popoludňajší TRH
Požiadajte deti, aby vám pomohli vítať hostí. Hosťom je potrebné vysvetliť, že si
majú prejsť celý trh a nakupovať veci v každom stánku.
Pokiaľ ste sa rozhodli uskutočniť len jednu akciu a nepripravujete výstavu,
vyberte niekoľko detí, aby účastníkom pri príchode z trhu rozdali darčeky –
Aflatounov z modelovacej hmoty (viď Aktivita 38). Na záver akcie spoločne
uložte peňaženky so zarobenými peniazmi do Aflatounskej pokladničky a
odložte nepredaný tovar.
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Aktivita 39b
Zámer aktivity

Deti naplánujú a
usporiadajú výstavu.
V rámci výstavy sa
zapoja do rôznych úloh
a podelia sa o svoje
zážitky s programom
Aflatot.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
vonku
kultúrny dom,
spoločenská akcia
Pomôcky:
materiál na výstavu
darček - Aflatoun z
modelovacej hmoty
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VÝSTAVA
ZAČÍNAME

REFLEXIA na ďalší deň

1.Vysvetlite deťom, že zajtra bude výnimočný deň, pretože organizujeme svoju
vlastnú výstavu, aké bývajú v múzeu či galérii. Ich hostia si prídu prezrieť
krásne diela, ktoré vyrobili a zhromaždili v priebehu celého roka v programe
Aflatot. Vysvetlite im, že sa to bude trochu podobať na šou talentov „Ukáž,
čo vieš“. Deti spoločne predstavia výnimočné veci, ktoré vyrobili.
2.Zdôraznite, že na tejto triednej akcii si všetci zarobia peniaze za dielka
vyrobené na výstavu. Pripomeňte im, ako sa rozhodli vyrobené peniaze
použiť.
3.Prideľte deťom úlohy (uvádzač, sprievodca výstavou, predajca produktov,
roznášači darčekov, ktoré vyrobili v Aktivite 38, atď.).

1.Po akcii sa s deťmi porozprávajte, ako sa cítili počas výstavy.
2.Pripomeňte im, že správny Aflatoun má rad poriadok: požiadajte preto deti,
aby pozbierali kresby a ďalšie predmety, ktoré ostali a uložili si ich späť do
Aflatounskych škatúľ.
3.Spočítajte všetky peniaze, ktoré získali (staršie deti môžu s počítaním
pomôcť, mladšie môžu počítať s vami nahlas). Dajte peniaze do obálky a
uložte ich do školského trezoru.
4.Upozornite deti, že je veľmi dôležité mať peniaze na bezpečnom mieste a
taktiež im pripomeňte, že tentokrát sem dajú všetky peniaze spolu a ako
skupina s nimi v nasledujúcich dňoch urobia to, na čom sa dohodli.

UČÍME SA
Pomôžte deťom pripraviť výstavu. Nechajte ich zavesiť obrázky, ktoré vybrali,
na rôzne miesta v triede, prípadne vonku. Pripravte výstavné stoly, aby ste
mohli vystaviť ďalšie druhy prác. Presvedčte sa, že jednotlivé diela sú označené
menom autora. Ku vchodu, kde budú deti vítať hostí, dajte stolík.

Popoludňajšia VÝSTAVA
1.Rozdeľte deti na miesta podľa pridelenej úlohy.
2.Keď prídu hostia:
• Krátko porozprávajte o význame akcie.
• Požiadajte deti, aby spoločne zaspievali Aflatounovu pieseň.
• Predstavte sprievodcov a vysvetlite, že pomôžu všetkým návštevníkom.
• Povedzte návštevníkom, aby si prezreli jednotlivé exponáty.
3.Povzbudzujte sprievodcov, aby vysvetľovali jednotlivé projekty, o aké aktivity
v nich išlo a čo sa v nich naučili.
4.Nechajte deti, aby si výstavu riadili samé.
5.Pomáhajte im len vtedy, keď to bude potrebné a povzbudzujte ich hlavne v
tom, aby rozprávali návštevníkom o tom, čo robili.
6.Môžete usporiadať aukciu vybraných predmetov.
7.Keď budú hostia na odchode, vyberte niekoľko detí, aby im rozdali darčeky –
Aflatouna z modelovacej hmoty (viď aktivita 38).
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Aktivita 40
Zámer aktivity

V tejto aktivite sa budú
deti deliť so svojimi
zdrojmi s ostatnými a
uzavrú svoje zážitky s
programom Aflatot.

Okruh činnosti:
v triede
učiteľ a celá skupina
učiteľ a jednotlivec
vonku
Prílohy:
Príbeh A ČO ĎALEJ
List rodičom
Pomôcky:
obálka alebo škatuľka
na prenášanie a
uschovanie peňazí
spínacie sponky
Aflatounove
plamienky (viď
Aktivita 1)

JA A MOJE PENIAZE Míňame, šetríme a delíme sa
Modul 12

220

Náš Aflatounsky trh

ZDIEĽANIE ZDROJOV
ZAČÍNAME
1.Zaspievajte si spoločne Aflatounsku pieseň.
2.Pripomeňte si, čo všetko ste s Aflatounom zažili. Nechajte jedno dieťa po
druhom rozprávať ostatným, na čo si spomínajú.

UČÍME SA
1.Nechajte deti vyrobiť si poslednú spomienku na cestu s Aflatounom. Nech
nakreslia, čo sa im páčilo v Aflatounovom programe.
2.Pýtajte sa detí:
• Čo si sa naučil/a z dobrodružstva s Aflatounom?
• Čo ťa najviac bavilo?
• Čo si si zapamätal/a?
3.Povedzte deťom, že dnes budú míňať alebo šetriť peniaze, ktoré si zarobili
počas Aflatounského trhu, výstavy či aukcie.
4.Ešte raz spočítajte, koľko peňazí získali. Pripomeňte deťom, ako sa v Aktivite
38 rozhodli peniaze využiť.
5.Ak sa deti dohodnú, že získané peniaze minú, naplánujte si spoločnú cestu
do miestneho obchodu a kúpte si to, čo deti potrebujú alebo čo chcú.
V prípade, že sa deti rozhodli o peniaze s niekým podeliť, vložte ich do
pokladničky, ktorú spoločne odnesiete do vybranej charitatívnej organizácie
alebo človeku v núdzi. Ak sa deti rozhodli peniaze si nechať a pokračovať
v šetrení, vložte peniaze do Aflatounskej pokladničky a porozprávajte sa o
ďalšej možnosti zárobku.

• V tomto prípade Aflatoun.
• Druhý riadok je dvojslovný popis námetu (zvyčajne dve prídavné mená)

- aký je.

• Tretí riadok je zostavený z troch slov vyjadrujúcich dejovú zložku námetu

(zvyčajne slovesá), teda čo robí alebo čo sa s ním deje.

• Štvrtý riadok je štvorslovný výraz, resp. krátka veta vyjadrujúca osobný

pocit alebo vzťah.

• Piaty riadok je jednoslovné synonymum alebo „spätná formulácia

podstaty“.

2.Každému dieťaťu dajte jeden plamienok (viď Aktivita 1) a požiadajte ich, aby si
ho vyfarbili.
3.Pripnite ku každému plamienku jednu spínaciu sponku a vytvorte tak odznak.
4.Zablahoželajte deťom za to, že sa učili a objavovali spoločne s Aflatounom.
5.Pripnite im odznaky a pripomeňte im, aby ďalej pokračovali v šetrení, míňaní
a zdieľaní.
6.Prečítajte si príbeh „A čo ďalej“.

REFLEXIA
1.Vytvorte si spoločný Päťlístok na tému Aflatoun.

Doplnková činnosť

Metóda Päťlístka

Nechajte deti vyrobiť odznaky či certifikáty pre svojich
rodičov za ich aktívnu účasť v programe.

Umožňuje tvorivým spôsobom stručne zhrnúť (alebo naopak naviesť na) tému.
Popis základnej štruktúry Päťlístka:
• Prvý riadok je jednoslovná téma, pomenovanie toho, o čom budem
premýšľať (obvykle podstatné meno).

Pošlite rodičom ďakovný list.
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ZDIEĽANIE ZDROJOV Príloha 1

Blíži sa koniec školského roka. Všetky hračky, pomôcky,
knižky a bábiky už sedeli na poličkách, všetky stavebnice
už boli poukladané a všetky výkresy rozdané. Všetci, naozaj
všetci sa tešili na prázdniny. Len Aflatoun bol celý nesvoj.
Nikto sa s ním nerozprával, nikto sa nič nechcel dozvedieť,
všetci len odpočítavali dni, ktoré ich delili od prázdninových
dobrodružstiev a hovorili o tom, že v septembri sa stretnú všetci
v škole. „V akej škole?“ čudoval sa Aflatoun? „Oni neprídu v
septembri sem do škôlky? A čo tu budem sám robiť? Mám letieť
domov? Alebo niekam inam?“ Bol ale veľmi zvedavý a v škôlke
na Zemi sa mu páčilo; nechcelo sa mu ísť preč. Čo teraz?
„Spýtam sa,“ rozhodol sa konečne a naozaj to bol nápad na
poslednú chvíľu, pretože práve dnes boli deti vo svojej škôlke
naposledy.
„Anička, čo znamená, keď hovoríte: Dovidenia v septembri v
škole? To už sa sem do škôlky nevrátite?“
„Kdeže,“ povedala Anička Aflatounovi. „My už ideme do veľkej
školy, tam za rohom, vieš. Ale neboj sa, sem prídu nové deti, tie
malé. My už sme veľkí. Tak ahoj,“ zakývala Aflatounovi a odišla,
pretože po ňu práve prišla jej mamička.
Aflatoun zostal sedieť na poličke. Trošku sa upokojil, keď
vedel, že v septembri prídu do škôlky deti, aj keď nové. Rád sa
zoznamoval s novými kamarátmi. Začal sa na to tešiť. Ale čo je
škola, to sa stále nedozvedel.
Škôlka osirela a stíchla. Deti, pani učiteľky i pani kuchárky odišli
na prázdniny a dokonca aj pán školník naštartoval svoju starú
škodovku a odišiel na svoju milovanú chalupu. Aflatounovi
nebolo smutno, na poličkách bolo plno hračiek a knižiek,
ale stále premýšľal nad tým, čo je to škola. Anička predsa
hovorila, že je to hneď za rohom. Jedného krásneho rána to
už nevydržal. Pretiahol sa pootvoreným vetracím okienkom

Príbeh A ČO ĎALEJ

v šatni a zoskočil do záhrady, odtiaľ na chodník a za chvíľku
bol za tým rohom. To, čo videl, ho prekvapilo. Bola to budova
presne ako jeho škôlka, ale oveľa, oveľa väčšia, mala oveľa viac
okien a namiesto záhrady tu boli ihriská. Aflatoun hľadal cestu,
kadiaľ by sa dostal dovnútra, pretože aj veľká škola sa zdala
byť úplne opustená. „Ešteže viem lietať,“ uvedomil si a vyletel
až k najvyššiemu poschodiu školy. Tam bolo jedno okno trošku
pootvorené a to mu stačilo, aby sa pretiahol do vnútra. Hop a
bol v škole. Teda, v škole...
Okolo boli samé obrázky zvierat, videl tam aj glóbus a v rohu –
musel si pretrieť oči, či sa mu to nezdá – stála kostra človeka.
„Jaj, kde to som? Toto že je škola?“ začudoval sa, keď sa
spamätal z preľaknutia. Radšej sa otočil na druhú stranu, aby
kostru nevidel, no až vtedy sa skutočne zľakol! Na druhej strane
boli police plné kníh a na jednej z nich sedel chlapec. Áno,
úplne obyčajný chlapec a pozeral sa na neho; nič nehovoril, len
sa usmieval. Aflatoun sa po chvíľke osmelil:
„Ahoj, kto si a čo tu robíš, keď sú prázdniny?“
„Moje meno je Adam a kto si ty?“ odpovedal chlapec.
„Ja som Aflatoun a priletel som sa pozrieť do školy, kam pôjdu v
septembri deti z našej škôlky. Celý rok som sa s nimi rozprával
a teraz sú na prázdninách. Prečo ty nie si tiež niekde preč?“
„Vieš, Aflatoun, ja nie som obyčajný chlapec, ja som chlapec z
knižky.“
„Z knižky?“ vyvalil oči Aflatoun. „A z akej?“
„Z knižky o peniazoch pre školákov. Učia sa so mnou, ako
hospodáriť so svojimi peniazmi tak, aby boli spokojné deti aj ich
peňaženky.“
„Jéj, ja som vlastne tiež z takej knižky, ale pre predškolákov!“
volal Aflatoun.
„No vidíš, tak to si budeme rozumieť,“ povedal hneď Adam a
zoskočil z poličky. Sadli si s Aflatounom na koberec a začali sa
rozprávať.
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Rozprávali sa všetkom možnom. Adama zaujímalo, kto je
Aflatoun, odkiaľ a prečo k nám priletel a o čom sa s deťmi celý
rok rozprával. Aflatouna zase zaujímalo, čo všetko sa v škole
deti učia a o čom sa s Adamom rozprávajú. Bolo im spolu
dobre, dlho sa mali o čom rozprávať, a tak im prázdniny utiekli
ako voda.
„Zajtra je 2. september, prídu deti,“ povedal jedného dňa Adam.
„Ach, tak to sa musím rýchlo vrátiť do škôlky, tam tiež prídu
nové deti. Určite sa budú chcieť som mnou rozprávať o svojich
zážitkoch, o sebe a o svojich rodinách. A tiež sa tento rok
budeme učiť nakupovať a sporiť. Vy sa tiež budete rozprávať
o veciach a ľuďoch okolo nás a keď sa budete učiť, ako
zaobchádzať s peniazmi a ako s nimi hospodáriť, mohli by sme
sa prísť pozrieť, lebo to by sa mohlo hodiť aj nám v škôlke.“
„To by bolo super, niečo vymyslíme. Už sa na to veľmi teším,“
povedal Adam.
„Tak sa maj, Adam, a ďakujem za všetko,“ rozlúčil sa Aflatoun.
„Maj sa pekne, Aflatoun, do skorého videnia!“ volal Adam.
Aflatoun sa rýchlo pretiahol oknom a odletel späť do škôlky.
Tam už bolo všetko pripravené na nový školský rok. Sadol si
na poličku a usmieval sa. Už vedel, čo je to škola, čo sa tam
deti učia, čo tam robia a tiež vedel, že keď sa budú v škôlke
rozprávať o nakupovaní, o práci, o vzdelávaní a všeobecne o
peniazoch, pôjdu sa pozrieť s deťmi do školy. Budú tam na
nich čakať nielen školáci, ale tiež Adam, chlapec, ktorý toho o
financiách vie veľa a rozpráva sa o tom s deťmi vo veľkej škole.
Presne tak, ako sa on o peniazoch rozpráva s deťmi v škôlke. A
to je predsa super!
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Milí rodičia,
ďakujeme vám za vašu podporu a spoluprácu na projekte finančnej
gramotnosti Aflatoun. Dostali sme sa až do finále, ktorého sa vaše
deti zhostili na výbornú. Určite ste si aj vy užili toľko zábavy ako my.
Ďakujeme vám za vašu účasť na aktivitách i za finančné dary,
ktorými ste celú akciu podporili. Deti zarobené peniaze použili na:

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Porozprávajte sa doma o celom projekte, pýtajte sa detí i nás na
všetko, čo vás zaujíma.
Tešíme sa na spoločnú prácu pri ďalších projektoch našej a vašej
materskej školy.
S pozdravom
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List rodičom

Milí rodičia,
ďakujeme vám za vašu podporu a spoluprácu na projekte finančnej
gramotnosti Aflatoun. Dostali sme sa až do finále, ktorého sa vaše
deti zhostili na výbornú. Určite ste si aj vy užili toľko zábavy ako my.
Ďakujeme vám za vašu účasť na aktivitách i za finančné dary,
ktorými ste celú akciu podporili. Deti zarobené peniaze použili na:

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Porozprávajte sa doma o celom projekte, pýtajte sa detí i nás na
všetko, čo vás zaujíma.
Tešíme sa na spoločnú prácu pri ďalších projektoch našej a vašej
materskej školy.
S pozdravom
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Príručka pre výcvik učiteľov materských a základných škôl, pedagogických expertov a
odborných pracovníkov pracujúcich s deťmi vznikla ako reakcia na potreby siete Aflatoun.
Masívna a systematická podpora poskytovaná sieťou spočíva v intenzívnom zdieľaní
zdrojov a vedomostí, ako aj v poskytovaní poradenstva partnerským organizáciám,
pedagógom a facilitátorom v každom kroku realizácie programu.
Spoločne podporujeme globálne hnutie v oblasti sociálneho a finančného vzdelávania
- a tak dávame deťom možnosť, aby sa stali nositeľmi zmeny vo vlastných životoch.
Vypracovanie tejto publikácie bolo financované Európskou komisiou. Názory a stanoviská
v tomto dokumente sú názormi jeho autorov a Európska komisia nie je zodpovedná za
akékoľvek použitie informácií, ktoré sú obsiahnuté v dokumente.

Aflatoun
P.O. Box 15991
1001NL Nederlands
Škola dokorán – Wide Open School n. o.
Dr. Janského 470/9
965 01 Žiar nad Hronom
http://www.skoladokoran.sk

