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Materská škola Alexyho 26, 949 11 Nitra
PhDr. Elena Paukejeová
Dievča s húskami

Vzdelávacia
oblasť
Podoblasť:
Výkonový
štandard

Umenie a kultúra – Výtvarná výchova
Vnímanie umeleckého diela
Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru.
Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné dielo.

Pomôcky a učebné Obraz Dievča s húskami – Lászlo Neogrády, dostupné na:
zdroje
http://www.dartesro.sk/obsah/dielo-info.php?ID=18636
voskové farbičky, vodové farby, výkresy A4, štetce, kartónové rámiky,
kniha Spievanky, spievanky (T. Ružičková, Mladé letá 2011)

Organizácia
prostredia

I.
Časť – deti sedia pred interaktívnou tabuľou
II.
Časť – voľne po triede
III.
Časť – za stolíkmi
IV.
Časť – v priestore triedy
- Celá činnosť prebieha frontálne

Metodický postup
Učiteľka predstaví deťom obraz od Lászla Neográdyho – Dievča s húskami na interaktívnej
tabuli, príp. vytlačený na obrázku (príloha č. 1). Primeranou formou predstaví autora, kedy
a kde žil a povie názov obrazu. Metódou riadeného rozhovoru vedie deti k analýze obrazu:
Čo vidíte na obrázku?
Čo robí dievča na obrázku?
Čo má dievča oblečené? Kedy a takto ľudia obliekali?
Je nakreslený alebo namaľovaný?
Aké sú tam farby?
Aké ročné obdobie a počasie je zachytené na obrázku?
Ako na vás pôsobí?
Učiteľka vysvetlí deťom, že keď vzniklo toto dielo, tak deti nemali na hranie veľa hračiek, ani
televízor a tablety, ale pomáhali rodičom pri práci. Toto dievča malo za úlohu pásť húsky. Aj iné
deti chodili pásť zvieratá, ktoré doma chovali a keď sa deti stretli na lúke, tak sa rôzne zabávali.
Ako sa mohli hrať?
Deti dávajú námety na hru na lúke. Učiteľka upriami ich pozornosť na hru „Húsky, húsky“
a vyzve ich, aby sa zahrali túto hru. Deti pomocou si vyčítaniek (príloha č. 2) rozdelia úlohy
a zahrajú sa hru „Húsky, húsky, poďte domov“ (príloha č. 3).
Ak deti poznajú pieseň „Maličká som“ (príloha č. 4) môžu si ju zaspievať a zatancovať na
jednoduchú choreografiu. Vhodná pieseň k tejto tematike je aj „Krásna, krásna“ (príloha č. 5).
Príp.
učiteľka
môže
deťom
pustiť
video
k jednotlivým
piesňam
na
https://www.youtube.com/watch?v=8gHKUBg68fY
a
https://www.youtube.com/watch?v=E5aDdLGRF78.

Učiteľka vyzve deti, aby aj oni skúsili nakresliť taký obraz, na ktorom dievča pasie húsky.
S pomocou detí rozdá výtvarný materiál – voskové farbičky a výkresy. Deti najskôr kresbou
vyjadria obsah diela a potom vodovými farbami dotvárajú atmosféru. Počas činnosti učiteľka
deti motivuje a povzbudzuje, je vhodné, aby obraz bol deťom po celý čas k dispozícii. Pri tejto
činnosti nie je dôležité verné prekreslenie obrazu, ale skôr o zachytenie atmosféry na obraze.
Hotové práce učiteľka zasadí do vopred pripravených kartónových rámikov a spoločne s deťmi
vytvoria výstavku ako v galérii. Deti postupne prechádzajú všetky obrazy.
Na záver učiteľka spolu s deťmi vyhodnotí celú aktivitu. Deti vyjadrujú, čo sa im najviac páčilo,
čo sa im podarilo, či sú spokojné so svojim obrázkom, príp. aký obrázok sa im najviac páči.
Prílohy
Príloha č. 1
http://www.dartesro.sk/obsah/dielo-info.php?ID=18636

Príloha č. 2
Vyčítanky
Ide koza rohatá, schovajme sa za vráta,
Za vrátami stojí vŕba, pod ňou sa hrá detí hŕba.
Visí na nej zvon, ty musíš ísť z kola von!
Eniky, beniky, kliky, bé,
áber-fáber domine,
elce - pelce do pekelce,
ty musíš ísť z kola von!
Príloha č. 3
Pohybová hra „Húsky, húsky poďte domov“
V hre vystupuje gazdiná, vlk a húsky. Deti – húsky stoja v rade a oproti nim mama húska. Vlk
stojí bokom.
Gazdiná volá: Húsky moje, poďte domov!
Húsky: Nejdeme!
Gazdiná: Prečo?
Húsky: Pre vlčka.
Gazdiná: Kdeže je?
Húsky: Za kríčkom.
Gazdiná: Čo tam robí?
Húsky: Umýva sa.
Gazdiná: Čím sa utiera?
Húsky: Zlatým ručníčkom.
Gazdiná: Kto ho pral?
Húsky: Práčka.
Gazdiná: Kto ho vyšíval?
Húsky: Vyšívačka.
Gazdiná: Húsky moje, poďte domov!
Húsky: Nejdeme!
Gazdiná: Dám vám chleba.
Húsky: Nechceme!
Gazdiná: Dám vám zrna.
Húsky: Ideme!
Húsky sa rozbehnú ku gazdinej, ale vtom vybehne spoza kríka vlk a chytá ich. Hra sa opakuje,
kým vlk všetky húsky nevychytá. Posledná nechytená húska sa stane vlkom.
Príloha č. 4
Pieseň Maličká som
https://www.youtube.com/watch?v=8gHKUBg68fY

2. Aj keď som aj ešte malá,
Ale moja mamka má ma rada.
3. aj keď som ja len maličká,
oteckova som ja holubička.
Príloha č. 5
Pieseň Krásna, krásna
https://www.youtube.com/watch?v=E5aDdLGRF78.

2. Krásna, krásna, kdes papučky strásla?
Prišla domov s plačom, dostala korbáčom.

