MALÍ BÁDATELIA .../FAZUĽKA
Rozprávame sa s deťmi o znakoch ročného obdobia
- podľa čoho vieme, že už je tu JAR.
Pesnička o slniečku:
„Slniečko sa zobudilo, popreťahovalo kosti,
cez mrak hlávku vystrčilo, zasmialo sa od radosti.
Vyleteli včielky vrtké, motýle zas šantia v tráve,
lienka ponáhľa sa kdesi, mravce slamku našli práve.
Obzerá sa slnko zlaté, čo sa robí čo sa deje,
všade radosť z práce majú a slniečko sa len smeje.“
- táto pesnička je dostupná a deti ju určite poznajú.
Môžu ju pohybom dramatizovať rytmizovať, tlieskaním,
plieskaním na telo, resp. použiť dostupné drevené
varešky a rytmizovať do rytmu.
- dané slová piesne môžeme analyzovať, napr. kve-ty,
včiel-ky, mrav-ce, ...
- zmeny v počasí – slniečko začína teplejšie hriať,
predlžujú sa dni, ...
- vychádzka a pozorovanie
- orientovanie sa v časových vzťahoch – ráno /slniečko
vychádza, večer/ slniečko zapadá, ...)
- zmeny v prírode - stromy začínajú pučať, objavujú sa
prvé jarné kvietky
- snežienky, fialky, narcisy, tulipány, nájdeme ich
v záhradkách, parkoch, ...(pozorovanie okolia, záhrady
rod. domov, určovanie počtu, farby)

- kvitne „zlatý dážď“, pučia a kvitnú ovocné stromy
- poletujú chrobáčiky, ktoré nájdeme aj v tráve
(pozorovanie – hľadaj chrobáčika v tráve)
- prilietajú, vracajú sa vtáčiky z teplých krajín
(pozorovanie vtáčikov na strome, oblohe)
- začínajú práce v záhradkách aj na poli - sadia sa
semiačka do zeme, aby vyrástli zdravé potraviny (fazuľa,
mrkva, petržlen, ...)
Úloha pre malých bádateľov:
➢ Vysadiť do 4 malých črepníkov FAZUĽKU, ktorú
budeme pozorovať, ako sa jej bude dariť, t.j.
pozorujeme klíčenie.
Postup:
1. Črepník – hlina /zem - FAZUĽKA
2. Črepník – piesok - FAZUĽKA
3. Črepník – kamene - FAZUĽKA
4. Črepník – štrk - malé kamienky - FAZUĽKA
Pozorovanie FAZUĽKY po týždni:
- v ktorom črepníku sa FAZUĽKE darí najviac
- ktorá FAZUĽKA
nenarástla

narástla

najväčšia,

...

a ktorá

- čo potrebuje rastlinka – FAZUĽKA, aby nám narástla
(zem, vodu, slniečko a našu opateru)
• Rozprávka O veľkej repe (prerozprávanie rozprávky,
ktorú určite všetci poznáme, podľa možností sa ju
vieme aj zahrať aj doma – dramatizácia rozpr.)
... prajem vám veselú zábavu pri pokusoch a šikovným
rúčkam milú kresbičku: Čo sme sa naučili o ročnom
období – Jar a príroda okolo nás.

