OSNOVNE ZNAČILNOSTI REJNIH ŽIVALI
(navodilo učiteljem)

Potrebujemo: fotografije rejnih živali (npr. z interneta)
Otroci se naučijo:
•

oponašati in imenovati rejne živali

•

opisati oglašanje in gibanje rejnih živali

•

razvrstiti rejne živali v skupine

•

razumeti, da je tudi za rejne živali potrebno skrbeti

Pogovarjajte se z otroki, kje rejne živali živijo.
Ali je že kdo od njih obiskal kmetijo?
Katere živali po njihovem mnenju živijo na kmetiji?
Pokažite jim slike živali, otroci naj jih imenujejo. Nato jih vprašajte, kako se določene
živali oglašajo. Ali znajo imenovati oglašanje (npr. krava muka) – povedo naj prvo
črko določenega oglašanja (npr. mukanje – m).
Otroci naj si natančno ogledajo posamezne živali (uporabite slike), nato naj jih
opišejo. Začnejo naj z barvo živali.
Vprašajte jih, kakšna je po njihovem mnenju določena žival na otip – ima dlako, perje,
volno? Koliko ima nog? Ali ima peruti, rep?
Napišite imena živali oz. uporabite kartice – otroci naj priložijo ustrezno sliko.
Z otroki se pogovarjajte, kako se oglašajo kokoši in kako se gibajo. Otroci naj
pokažejo raztezanje peruti, kljuvanje delcev na tleh, prhutanje s perutmi, tekanje.
Vprašajte, kaj menijo – kako bi se počutili, če sami (v vlogi živali) tega ne bi mogli
početi?
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Uprizorite igro
Uporabite plišaste živali. Otroci naj bodo njihovi skrbniki. Pogovarjajte se, kaj različne
rejne živali jedo.
Prašiči: liste, žita, lubje, korenine … (vsejedi);
Kokoši: semena, predvsem koruzo;
Krave in ovce: travo.
Vse živali potrebujejo svežo vodo!
Kaj menijo otroci – kaj vse živali še potrebujejo? Ali potrebujejo bivališče? Kako
izgleda to bivališče?

Velikost živali
Otroci težko določijo naravno velikost živali na podlagi slik ali plišastih živali. Če je
možno, pritrdite veliko polo papirja (3 x 3 m) na zid in narišite obrise živali v naravni
velikosti.

Potem

se

pogovarjajte,

katera

živali

je

večja/manjša,

katera

je

največja/najmanjša. Otroci naj svojo velikost primerjajo z velikostjo živali.

REJNA ŽIVAL

VIŠINA

krava

140 cm (viher)

prašič

80 –100 cm (viher)

ovca

70 cm (viher)

kokoš

40 cm (hrbet)

Vprašajte otroke, koliko prostora po njihovem mnenju potrebujejo posamezne živali
za gibanje.
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Delovni list
Osnovne značilnosti rejnih živali

KARTICE
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