AKTIVITY PRE ŽABKY

Ak si šikovný a tieto úlohy sú pre teba ľahké ako pierko, môžeš
robiť aktivity, ktoré sú pre včielky!
Téma: LIENKA A JEJ KAMARÁTI
Aktivita č. 1
Aktivita č. 2
Aktivita č. 3
Aktivita č. 4
Aktivita č. 5

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

Aktivita č. 1 – O lienke Lenke

Ahojte, kamaráti! Ja som lienka,
Lenka! Mám dnes narodeniny
a rada

ich

oslávim

s mojimi

kamarátmi. Poznáš ich tiene?
Skús zvieratá pomenovať! Kde
tieto zvieratá žijú?

O lienke Lenke
Tajomstvo vajíčka
Jarné kvety
Lienka a jej kamaráti
Jarný pozdrav

Na oslave sme mali veľa koláčov a dobrôt! Rada oslavujem narodeniny
s kamarátmi. Veľa kamarátov mám z lesa! Aj ty oslavuješ narodeniny alebo
meniny? Tak, ako aj ty máš narodeniny alebo meniny, tak aj naša Zem má svoj
sviatok. Možno si započul, že minulý týždeň sme oslavovali Deň Zeme. Spoločne si
teda môžeme zaspievať pesničku o našej Zemi zo Spievankova - Zem je guľatá.
Pri speve si môžeš aj zacvičiť podľa videa.
https://www.youtube.com/watch?v=GTE2AQ-ck6s

Vieš, o čom bola pieseň? Aké zvieratá si videl na videu? Našiel si tam aj mojich
kamarátov z lesa? Vieš nájsť predmet, ktorý je rovnakého tvaru ako naša Zem?
Vieš, prečo sa tento deň oslavuje? Keďže my sme Eko materská škola, nás tento
sviatok zaujíma ešte viac, pretože máme radi prírodu a chceme si ju chrániť.
Čo môžeš urobiť, aby si ochránil prírodu?
Určite si už videl v prírode veľa odpadu.

Ale vieme, že odpad do prírody nepatrí, pretože tak prírodu neochránime. Čo teda
môžeme s takým odpadom robiť?

Lienke Lenke ako aj jej kamarátom sa tento odpad v prírode nepáči. Tak ako si
upratujeme doma a v materskej škole, je potrebné upratovať aj v prírode. Pomôž
lienke roztriediť odpad. Vieš pomenovať aj farby košov? Čo patrí do ktorého koša?

Lienka sa pýta:
Akej farby je sklenená fľaša?
Akej farby je plastová fľaša?
Koľko roliek od toaletného papiera musíme zahodiť?
Koľko plechoviek je na obrázku?
Určite si pomohol lienke vytriediť odpad správne a lienka ti je vďačná, ako aj naša
Zem!

Ak pôjdeš s rodičmi do záhrady alebo na vychádzku do prírody s rúškom, pozoruj,
či neuvidíš na zemi niečo, čo tam nepatrí.

Aktivita č. 2 – Tajomstvo vajíčka
Vieš, aké je teraz ročné obdobie? A čo všetko sa zmenilo oproti zime? Ako vieme,
že je jar? Podľa čoho to zistíš? Aké je počasie? Nechal si si niekedy predpovedať
počasie od lienky?
Lienka Lenka ti povie, ako sa to robí!

„Položíš ma na prst, a keď odletím, bude na druhý deň pekne. Keď ostanem sedieť
na prste, bude pršať!“
Lienka odrazu vyletela až na hospodársky dvor! Stretla množstvo hospodárskych
zvierat, ktorí sú jej dobrí kamaráti! Ako voláme zvieratá, ktoré žijú na
hospodárskom dvore? Aké zvieratá mohla stretnúť?
Lienka si všimla, že jednému zvieratku sa narodili mláďatá!
Na tomto videu uvidíš, aké.
https://www.youtube.com/watch?v=qkdf6b6kWtw
Vieš, ako sa volá ich mama? Aký zvuk vydáva sliepka?
A vieš, ako také kuriatko príde na svet?

Lienka Lenka si láme hlavu, ako to je so sliepkami! Pomôž jej zoradiť obrázky do
správneho poradia. Obrázok môžete vytlačiť, vystrihnúť a zoradiť.

Potom si skontroluj, či si obrázky správne zoradil. (Obrázok so sliepkou, ktorá sedí
na vajíčkach, môže byť aj prvý.)
Ako voláme kuriatko, keď vyrastie? Aký úžitok máme zo sliepok? Na čo všetko sa
dajú použiť vajíčka?
Pozri sa na obrázok nižšie (v tvare kruhu). Teraz skús porozprávať, čo sa deje
v živote kuriatka od vajíčka až po sliepku.

Teraz si môžeš za odmenu vymaľovať jarnú omaľovánku. Povedz, čo na nej vidíš.
Pomenuj farby, ktoré si použil.

Aktivita č. 3 – Jarné kvety
Lienka Lenka rada lieta po lúke. Skús si predstaviť lúku plnú kvetov. Aké kvety by
tam mohli byť?
A na jar lieta lienka pomedzi takéto kvety. Ukáž rodičom, ktoré z týchto kvetov si
už niekedy videl. Vedel by si aj povedať, ako sa tieto kvety volajú?

O dvoch takých kvetoch sa spieva aj v jednej piesni, tak si ju spolu s rodičmi
vypočujte a môžete si aj zatancovať. Spievankovo – Jarné kvety:
https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw
Vieš, o ktorých kvetoch sa v pesničke spieva?
Vieš, ako také kvety rastú? Porozprávaj, ako rastie kvet, od semienka až po
rozkvitnutý kvet.
Lienka má jednu kamarátku, ktorá tiež rada lieta z kvetu na kvet. Vieš, kto to je?
Aký úžitok z nej máme? Akej farby je? Čo nám dáva? Aký zvuk vydáva?
Nezabúdaj, že aj kvety sú lienkini kamaráti, preto ich zbytočne netrhaj zo zeme!

Aktivita č. 4 – Lienka a jej kamaráti
Spadol mravček na stebielko,
nalomil si tykadielko.
Chodí, plače, ach, jaj, beda,
bez tykadla žiť sa nedá.
Veď som ako bez hlavy.
Ktože mi ho opraví?
Všetci vravia, čo to tára,
načo volať opravára?
Lienka – lúčna sestrička,
dá mu obklad na líčka.
Potom húsenička šikovná
tykadlo mu vyrovná.
Než sa mravček spamätal,
tykadielko zdravé mal.

Vymenuj zvieratá, o ktorých bola báseň. Čo sa stalo mravcovi? Lienka a jej
kamaráti si navzájom pomáhajú, preto ich má lienka množstvo. Tu ti lienka
predstaví ďalších.

Sadni si rovno, vystri chrbát, zober ceruzku do prstov ako do zobáčika a pospájaj
body tak, aby ti vznikli lienkini kamaráti. Pomenuj ich a vymaľuj.

Spočítaj, koľko slimákov je na lúke? Koľko húseníc je na lúke?

Určite si to zvládol! Teraz spočítaj lienkiným kamarátkom bodky na jednom krídle
a na druhé krídlo nakresli rovnaký počet bodiek. Potom pospájaj bodky na jarných
kvetoch a celý obrázok vymaľuj.

Aktivita č. 5 – Jarný pozdrav
Tak ako lienka, aj ty máš v materskej škole veľa kamarátov. Určite ti je už smutno
za pani učiteľkou. Čo keby si jej vyrobil pohľadnicu? Rodičia ti pomôžu a môžeš
tam pre pani učiteľku aj niečo pekné odkázať, rodičia to tam napíšu.
Čo budeš potrebovať?






Farebný papier (ľubovoľnej farby)
Biely papier
Nožnice
Lepidlo
Ceruzku

Farebný papier formátu A4 zlož na polovicu. Biely papier ti rodičia vystrihnú
v trochu menšej veľkosti, ako je zohnutý farebný papier.
Teraz si skús na iný farebný papier obkresliť ruku. Ak ti to nejde, popros, aby ti
pomohli rodičia. Spoločne vystrihnite obkreslený tvar ruky.
Teraz vystrihnite zo zeleného papiera dlhý tenký obdĺžnik, to bude stonka kvetu.
Potom vystrihnite tvar listu.
Najprv na zložený farebný papier spoločne nalepte biely papier. Naň nalepte
stonku, list a nakoniec hlavu kvetu.
Pohľadnica je hotová, ale ešte treba napísať nejaký pekný pozdrav pre kamaráta
alebo pre pani učiteľku. Rozmysli si, komu chceš pozdrav poslať a čo mu chceš
odkázať. Rodičia to do vnútra pohľadnice napíšu fixkou alebo perom a ty sa tam
potom môžeš podpísať, aby pani učiteľka vedela, že je to pozdrav od teba.
Tvoj pozdrav môžeš potom ukázať kamarátovi alebo mne cez zoom kameru!
Teším sa!

