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Farma - rátame zvieratá 

Veková kategória: 3 – 7 rokov  

Materiál 

všetky diely súboru sú vyrobené z tvárneho plastu, ktorý zaisťuje jeho dlhú trvanlivosť. Diely sú zaoblené, aby si deti pri 

manipulácii s nimi neublížili. Celý súbor je, Farebný vláčik aby bol pre deti zaujímavý. Dá sa používať na magnetickej 

tabuli, ale aj na zemi, alebo na stole.  

Súbor obsahuje 

Magnetickú tabuľu „Na farme“, vystrihnuté obrázky hospodárskych zvierat, obrázky jednotlivých produktov, obrázky ďal-

šieho využitia hospodárskych zvierat, Farebný vláčik (lokomotíva, 10 samostatných vagónikov rôznych farieb, čísla od 0 

do 10), obrázky jednotlivých zdravých  a tiež menej zdravých potravín. Grafická tabuľa na určovanie počtu, obrázky so 

skupinkami hospodárskych zvierat od 1 do 10 - 7 druhov. 
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Oblasti využitia 

 matematická predstavivosť 

 rozvíjanie poznania 

 výchova k zdravému životnému štýlu 

 sociálne kompetencie  

Matematická predstavivosť 

 rozvoj priestorových vzťahov: nad, pod, vedľa, pred, za, hneď pred, hneď za, prvý, posledný, vľavo, vpravo 

 určovanie: viac, menej 

 precvičovanie: „pridaj do skupiny, uber zo skupiny“ 

 určovanie: „o koľko viac, o koľko menej“ 

 určovanie počtu od 0 do 10, získavanie predstavy o množstve a číslach 

 vytváranie skupín, dopĺňanie skupín, porovnávanie skupín 

 vytváranie postupností  

Rozvíjanie poznania 

 rozoznávanie farieb 

 pomenovanie hospodárskych a domácich zvierat 

 vytváranie a pomenovanie zvieracích rodín 

 poznávanie mláďat 

 zoznamovanie sa s užitočnosťou hospodárskych zvierat, ich produkty 

 chov hospodárskych zvierat 

 učiť sa nové slová a aktívne ich používať 

 popísať rôzne situácie 

 poznať a pomenovať väčšinu toho, čo nás obklopuje 

 odhaľovať podstatné znaky a vlastnosti predmetov, nachádzať ich spoločné a rozdielne znaky 

 osvojiť si elementárne poznatky o okolitom prostredí  

Výchova k zdravému životnému štýlu 

 čo je zdravé a čo je nezdravé 

 čo sa vyrába z mlieka a pod. 
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Sociálne kompetencie 

všetky časti súboru môžeme využívať nielen k individuálnej práci učiteľky s deťmi, pri ktorej môže učiteľka sledovať roz-

voj každého dieťaťa, ale tiež vo dvojiciach, alebo skupinkách detí, pričom sa u detí naviac rozvíjajú ďalšie kompetencie: 

 spolupracovať s ostatnými 

 vedieť sa dohodnúť 

 vyjadriť svoj súhlas, ale tiež nesúhlas 

 vyvinúť vlastné úsilie 

 rešpektovať vopred dohodnuté pravidlá 

 riešiť problémy, úlohy a situácie 

 prirodzene a bez zábran komunikovať s druhým dieťaťom 

 dohodnúť sa na spoločnom riešení 

 obhájiť svoj názor  

Náročnosť jednotlivých činností si učiteľka volí podľa vekovej skupiny detí, alebo podľa rozvoja každého dieťaťa. Po 

zoznámení sa a niekoľkých precvičeniach s týmto súborom, deti veľmi radi samostatne plnia určité zadané úlohy. Star-

šie deti môžu „učiť“ a odovzdávať skúsenosti a poznatky mladším deťom. Súbory majú mnoho variant, aby bolo ich vyu-

žitie dlhodobé a rôznorodé.  

Prajeme všetkým deťom a pani učiteľkám čo najviac radosti a hľadania nových možností pri práci s týmto súborom. 

Číslo produktu: 013 

Určené: MŠ, ZŠ  

Balenie: Kartonová krabica  

Cena s DPH: 173 EUR 


