
Slovní zásoba
Stimulujte děti
k používání slov:

* Živočichové
* Prostředí
* Objevy
* Vědci

Vzdělávací hodnota
Sociální a emocionální vývoj
* Spolupráce
* Pochopení vztahů

Raná věda a matematika
* Pozorování a popis

Neznámí tvorové

Neznámí tvorové
Aktivita až pro 6 dětí

Doporučený materiál:
• 45009 Hra se zvířátky
• Fotoaparát (zařízení pro pořízení obrazu)
• Tiskárna, laminátor

Úvod
Povídejte si s dětmi o tvorech, kteří existují! Vědci však objevují
stále nové druhy.
Zvolte si nějaké životního prostředí, například oceán, a řekněte
dětem, aby společně vytvořily seznam živočichů, o kterých vědí, že
v tomto prostředí žijí. Diskutujte, jakým způsobem je možné objevit další
neznámé tvory v tomto prostředí.
Řekněte dětem, že se dnes změní na vědce a učiní úžasný objev:
živočicha, kterého lidstvo ještě nezná.

Konstrukce
Požádejte děti, aby pracovaly ve dvojicích, navrhly a postavily úplně nového tvora.
Řekněte, že musí společně prodiskutovat nápady a dát dohromady plán, na kterém se
oba shodnou. Připomeňte jim přírodní prostředí, které jste předtím vybrali, a způsob, jak
toto prostředí ovlivňuje vzhled živočichů, kteří v něm žijí. Například, pokud stvoření žije 
v oceánu, bude muset být vybavené tak, aby mohlo dýchat pod vodou. Můžete dětem
ukázat obrázky skutečných živočichů, ze kterých si děti mohou vzít příklad. Požádejte
děti, aby ukázaly své stvoření ostatním a vyprávěly příběh o tom, jak bylo objeveno.

Přemýšlení
Požádejte děti, aby popsaly vymodelované tvory. Zeptejte se jich:

• Můžete svého tvora popsat a říct, jak byl objeven?
• Proč je důležité, aby lidé pokračovali v hledání nových živočichů?
• Jak se vám společně pracovalo? Jakým způsobem jste do vzhledu
  modelu zapojili nápady svého kamaráda?

Pokračování
Od každého vymodelovaného tvora pořiďte fotografii a zalaminujte ji. Získáte tím další
karty k soupravě Hra se zvířátky.
Požádejte další skupinu dětí, aby společně, podle vzoru na nových kartách, postavila
nejnověji objevená stvoření.
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