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Názov projektu: 

„Zelené sviatky a významné dni  v škôlke s pomocou projektovej metódy a zážitkovým 

vzdelávaním” 

Projekt címe: 

„Zöld ünnepek és jeles napok projektmódszerrel és élménypedagógiával az óvodában” 

 

Názov podujatia: SVETOVÝ DEŇ ZVIERAT  

A rendezvény címe: ÁLLATOK VILÁGNAPJA 

 
Miesto a dátum:  

Cirkevná Materská Škola bl. Sáry Salkaházi s vyučovacím  jazykom 

maďarským, Moldava nad Bodvou  

4.10.2017 

 

A rendezvény helyszíne és dátuma:  

Boldog Salkaházi Sára Egyházi Óvoda, Szepsi Szlovákia, 

2017.10.4. 
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 Pri príležitosti svetového dňa zvierat sme prehĺbili naše vedomosti o zvieratách a o ich 

ochrane hravou formou. Deti si doniesli z domu svoje obľúbené plyšové zvieratá, prezerali si 

knižky o zvieratách, a rozprávali sme sa o charakteristických znakoch a výžive zvierat. Po 

stavaní skrýše a ZOO, sme pripravili vlastnú spoločenskú hru. Aj rozprávka pred spaním bola  

o zvieratách. 

 No najväčší zážitok deti mali, keď sme navštívili jeden milý manželský pár, ktorí 

chovajú viac druhov hydiny a zajacov. Deti mohli pohladkať kuriatka, morky, zajace a 

perličky. 

 

 Az Állatok Világnapján játékos formában gazdagítottuk ismereteinket az állatok 

életéről, védelméről. A gyerekek örömmel hozták be otthonról kedvenc plüsállataikat, 

könyveket nézegettünk, beszélgettünk az állatok jellegzetességeiről, táplálkozási szokásairól, 

élethelyükről. Építettek kuckót, állatkertet, társasjátékot készítettünk. Az alvós mesénk is 

állatokról szólt.  

 Legnagyobb élményt mégis az nyújtotta, hogy a délelőtt folyamán látogatást tehettünk 

egy kedves házaspár baromfi udvarán, ahol különféle állatokkal találkozhattunk: kutyával, 

gyöngytyúkkal, pulykával, nyulakkal. Külön öröm volt a gyerekek számára az állatok 

megsimogatása.  

  

 

Popis spoločenskej hry: 

  

 Deň vopred sme pripravili fotky niektorých zvieratiek, taktiež ich obľúbenú stravu. 

Úlohou detí bola, nakresliť tieto zvieratá. Následne sme to zlepili do tvaru kocky. 

Dieťa hodí kockou, k obrázku na kocke vyhľadá fotku zvieraťa a jeho obľúbenú 

stravu. 

 

A társasjáték leírása:  

 

 Néhány állatról előre elkészítettünk képeket és hozzá az általuk kedvelt táplálékot. A 

gyerekek feladata az volt, hogy ezeket az állatokat lerajzolják. Miután ezzel megvoltunk, 

meghajtogattuk a dobókockát. Erre ragasztottuk a gyerek által elkészített rajzokat.  

 A játékszabály a következő: a gyerek elgurítja a dobókockát. A kockán megjelent 

rajzhoz a gyermek kiválasztja az elkészített, a rajzhoz megfelelő képet, majd hozzá csatolja az 

állat kedvenc táplálékához. 
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