Rozprávky 4
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
po úspechu predchádzajúcich troch súborov vám teraz prinášame štvrtú sadu obľúbených rozprávok.
Zaradili sme do nej rozprávky, o ktoré ste prejavili v poslednom období najväčší záujem pri osobných
konzultáciách s našimi obchodnými zástupcami. Sú to tieto rozprávky:

 O Pampúšikovi
 Šípková Ruženka
 O dvanástich mesiačikoch

V porovnaní s tretím súborom (Rozprávky 3) sme na vaše prianie pridali ku každej rozprávke veľký
obraz pre interaktívnu prácu na magnetickej tabuli (vkladanie postáv priamo do obrazu). Druhou
zmenou je zmena v materiáli puzzle - odteraz sú jednotlivé dieliky vyrobené tiež z plastu hrúbky 2mm.
V rozprávke O dvanástich mesiačikoch nájdete karty s rozdielmi, ktoré môžu deti hľadať.

Možnosti didaktického využitia:

 dramatizácia rozprávky;
 ukladanie obrazových kariet do postupnosti podľa deja rozprávky;
 hra puzzle (67 x 32 cm), zložené z 50 dielov;
 hra pexeso;
 hra „nájdi rozdiely“ – na označených kartách deti hľadajú určitý počet rozdielnych prvkov;
 pomenovanie postáv z jednotlivých rozprávok;
 napodobňovanie zvukov zvierat, citoslovcia;
 „povedz, čo vidíš na obrázku“ – titulný obraz rozprávky;
 „popletená rozprávka“ – do postupnosti rozprávky vmiešame aj niekoľko kariet z inej rozprávky a deti určujú,


ktoré karty tam nepatria;

 „vyber správne postavy“ – zamiešame na magnetickej tabuli niekoľko postáv a predmetov z dvoch až troch rozprávok
(podľa veku detí) a deti priraďujú správne postavy do skupín;
 hra „čo chýba?“ – vezmeme niekoľko obrázkov, deťom ich dáme dobre prehliadnuť, potom karty otočíme a zamiešame na ploche. Jeden obrázek odoberieme a ostatné otočíme. Deti určujú, ktorý obrázek chýba.Túto hru si môžeme
zahrať aj na magnetickej tabuli bez otáčania;
 pomenovanie a postupnosť kalendárnych mesiacov; typické znaky mesiacov a ročných období.
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Obsah rozprávok:
O Pampúšikovi
Titulný obraz - Pampúšik sa kotúľa po cestičke, za ním je chalúpka s otvoreným oknom
Obraz pre interaktívnu prácu s postavami
Postavy: Pampúšik, starček, starenka, cesto, panvica, zajac, vlk, medveď, líška
Puzzle, 15 obrázkov s dejovou postupnosťou, Pexeso,Text rozprávky
Šípková Ruženka
Titulný obraz – Princ dáva bozk Ruženke vo veži
Obraz pre interaktívnu prácu s postavami
Postavy: Ruženka, kráľ, kráľovná, trinásta sudička, zámok, bábätko v kolíske, princ, princ na koni,
vretienko, spiaca Ruženka, šípkové ruže, dvanásta sudička, kráľ a kráľovná spiaci, kuchár s
pomocníkom spiaci a bdejúci
Puzzle, 17 obrázkov s dejovou postupnosťou, Pexeso, Text rozprávky
O dnanásti mesiačikoch
Titulný obraz – Dvanásť mesiačikov sediacich okolo ohniska
Obraz pre interaktívnu prácu s postavami
Postavy: Maruška, Holena, macocha, 12 postáv mesiačikov (každý má za klobúkom vetvičku alebo predmet typický pre
daný mesiac), ohnisko, 12 balvanov

Číslo produktu:
Určené:
Balenie:
Cena s DPH:

054
MŠ, ZŠ
Kartonová krabica
195 EUR
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