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Rozprávky 5 

obraz 66 x 38 cm 

puzzle 67 x 32 cm 

Vážené kolegyne a kolegovia, 

predstavujeme Vám ďalšiu zo série obľúbených rozprávok. 

Súbor rozprávok 5 obsahuje tieto rozprávky:  

 Dlhý, Široký a Bystrozraký 

 Kocúr v čižmách   

 O troch grošoch 

Súbor rozprávok Vám umožní rozvíjať u detí pozornosť, tvorivosť, zručnosť, vynaliezavosť a súťaživosť. Je výbornou 

pomôckou na rozvoj kompetencií dieťaťa a na uplatnenie zážitkového a interaktívneho modelu vyučovania. K súboru 

rozprávok prikladáme aj ich texty. 

obraz 50 x 70  cm  pre  interaktivnu  pracu  na magnetickej tabuli  

obraz 21 x 30 cm       obraz 30,6 x 20 cm                                                     obraz 32 x 23 cm 



 

                                                                                             ELARIN, s.r.o., tel: +421 911 448 804, email: elarin@elarin.sk, www.elarin.sk 

postupnosť deja rozprávok  22,6 x 16 cm 

pexeso 20 párov 6,5 x 6,5 cm 

postavičky 

nájdi rozdiely 
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Možnosti využitia  

 pozorovanie a opis ilustrácií (Čo je na obrázku? Čo robia postavy?) 

 pomenovanie postáv a deja na obrázku 

 počúvanie rozprávky, rozprávanie jednoduchého deja podľa obrázkov 

 dramatizácia rozprávky 

 orientácia v čase 

 skladanie obrázkov puzzle podľa časovej postupnosti (Obrázky puzzle vo formáte 67x32 cm majú 50 dielikov a sú 

vyrobené tak, že každý dielik má svoje miesto, na ktoré sa nedá vložiť iný dielik.) 

 nájdi rozdiely – na označených kartách deti hľadajú určitý počet rozdielov  

 finančná gramotnosť (O troch grošoch) 

 hra "Čo chýba?" - Deti necháme pozorovať obrázky z vybranej rozprávky, potom ich otočíme a zamiešame. Jeden 

obrázok zoberieme a ostatné opäť otočíme. Deti určujú, ktorý obrázok chýba. Obmena: Postupne môžeme odoberať 

aj viac obrázkov, obtiažnosť úlohy prispôsobíme veku a schopnostiam detí. 

 hra "Rozprávkové hádanky“-  Na tabuli sú rôzne postavy z rozprávok. Deťom prečítame úryvok z rozprávky, v ktorom 

je dostatok detailov pre identifikáciu rozprávkovej postavy. Ich úlohou je zistiť, o ktorú rozprávku a postavu ide.  

 hra "Popletená rozprávka" - Na tabuli zamiešame obrázky z rôznych rozprávok. Deti určujú, ktoré obrázky patria k 

sebe do jednej rozprávky. Obmena: Obrázky z rôznych rozprávok porozkladáme po triede. Každé dieťa si nájde v 

triede jednu kartičku. Na pokyn deti vytvoria skupiny podľa správnej rozprávky. Každá skupina potom poukladá kar-

tičky s obrázkami podľa časovej postupnosti.  

Číslo produktu: 082 

Určené: MŠ, ZŠ 

Balenie: Kartónová krabica 

Cena s DPH: 215 EUR 


