
Soubor pomùcek „ Na statku“

Vìková kategorie: 3 - 7 let

Materiál:
Všechny díly souboru jsou vyrobeny z tvárného plastu, který zajiš�uje jeho dlouhou životnost. Díly jsou zaoblené, aby si dìti neublížily pøi jejich 
manipulaci. Soubor je barevný, aby byl pro dìti zajímavý. Dají se používat jak na magnetické tabuli, tak na zemi nebo stolech. 

Soubor obsahuje:
Obrazová tabule „Na statku“, zvíøecí rodiny, kusy: (kráva 6, býk 1, tele 4, kùò 3, klisna 3, høíbì 4, ovce 5, beran 2, býk 1
jehnì 6, slepice 10, kohout 1, kuøata 6, kaèer 3, husa 6, houser 4, housátko 7, krùta 4, krocan 2, prase 3, koza 1, kùzle 2, 
koèka 1, pes 1)
Obrázky jednotlivých produktù, obrázky dalšího využití hospodáøských zvíøat - 
„Barevný vláèek„ (lokomotiva, 10samostatných vagónkù rùzných barev, èíslice 0  10), obrázky jednotlivých potravin zdravých i ménì zdravých.
Grafická tubule pro urèování poètu, obrázky se skupinkami hospodáøských zvíøat od 1  10

Oblasti využití:
Matematické pøedstavy
Rozvíjení poznání
Výchova k zdravému životnímu stylu
Sociální kompetence

Matematické pøedstavy
- rozvíjení prostorových vztahù: nad, pod, vedle, pøed, za, hned pøed, hned za, první, poslední, vlevo x vpravo
- urèování více x ménì 
- procvièování „ pøidej do skupiny x uber ze skupiny
- urèování „ o kolik více x o kolik ménì“
- urèování poètu 0  10, získávání pøedstav o množství a èíslech
- vytváøení skupin, doplòování skupin, porovnávání skupin
- vytváøení posloupnosti 

Rozvíjení poznání
- poznávání barev
- urèování názvù hospodáøských a domácích zvíøat
- vytváøení a pojmenovávání zvíøecích rodin
- poznávání mláïat 
- seznamování s užitkem hospodáøských  zvíøat , jejich produkty
- chov hospodáøských zvíøat
- uèit se nová slova a aktivnì je používat
- popsat rùzné situace
- poznat a pojmenovat vìtšinu toho, èím je obklopeno
- odhalovat podstatné znaky, vlastnosti pøedmìtù, nacházet spoleèné a rozdílné znaky
- osvojit si elementární poznatky o okolním prostøedí
 

Výchova k zdravému životnímu stylu
- co je zdravé x co je nezdravé
- co se vyrábí z mléka apod.
- vytváøení „jídelníèku“  „Co by sis vybral k snídani, veèeøi „

Sociální kompetence
- všechny èásti souboru mùžeme využít nejen k individuální práci uèitelky a dìtí, pøi které mùže uèitelka sledovat rozvoj každého dítìte, ale 

také ve dvojicích dìtí a  skupinkách dìtí, pøi kterém si dìti navíc rozvíjí tyto další kompetence dané RVP PV :
- spolupracovat s ostatními
- umìt se dohodnout
- vyjádøit svùj souhlas x nesouhlas
- vyvinout volní úsilí
- respektovat pøedem dohodnutá pravidla
- øešit problémy, úkoly a situace
- pøirozenì a bez zábran komunikovat s druhým dítìtem
- domluvit se na spoleèném øešení
- obhájit svùj názor

Nároènost jednotlivých èinností si uèitelka volí dle vìkové skupiny dìtí nebo dle rozvoje každého dítìte. Po nìkolika seznámení a procvièování s 
tímto souborem dìti velmi rádi samostatnì plní urèité zadané úkoly a starší dìti mohou „uèit“ a pøedávat zkušenosti a poznatky mladším dìtem. 
Soubory mají mnoho variant, aby jejich využití bylo dlouhodobé a rùznorodé.

Pøejeme všem dìtem i paní uèitelkám co nejvíce radosti a hledání nových možností pøi práci s tímto souborem.

www.ucebnipomucky.eu
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Názorná ukázka práce na magnetické tabuli.

Jaký užitek dává èlovìku dané zvíøe.

Obrázky s užitkem jednotlivých zvíøat.
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