ISM

ládoknak, gyer
t csa
eke
e
z
ü
kn
f
ek
tó
a
t

tkerti világró
álla
l
az

Kreatív fog
lal
ko
z

ERTETŐ

Állatkerti világ

M
i

ztató
lko
la

llatkerti, család
if
gy á
e
og
n
lye

füzet?

Családi foglalkoztató füzet

Kiknek ajánljuk a foglalkoztató füzetet?
Őszi sorozatunkban a gyermekek életkori sajátosságaira, kognitív fejlődésére és kíváncsiságára
építünk. Célunk, hogy megismerjék környezetüket (szűkebb és tágabb értelemben), valamint
előzetesen megszerzett ismereteikben megértsék a változásokat és alapvető ok-okozati
összefüggéseket meglássák.
Módszertanilag a környezeti nevelést, mint ismeretek és ezenkívül a nevelés oldalának kidomborítása
sokoldalú személyiségfejlesztési lehetőségét használjuk ki. Gyerekek és szülők, vagyis a család, majd
ezt kiegészítve a pedagógus képes a legjobban megoldani ezt. Ezért ebben a sorozatban is nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy közös élmény legyen az ismeretátadás és otthoni feladatok megoldása.
A gyermekek saját pozitív hozzáállását próbáljuk ösztönözni a játék nyelvén, megragadva
kíváncsiságukat állatkerti érdekességekkel és erősítve a rácsodálkozás képességével.
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Milyen kulcskompetenciákat fogunk fejleszteni
a feladatok és ismeretanyagok segítségével?
tanulás, kommunikáció, digitális források, online feladatok, matematikai, gondolkodási, személyes és
társas kapcsolati, kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés, kulturális tudatosság, innovációs és
vállalkozói kompetenciák

Milyen fejezetekre tagolódik
a kreatív foglalkoztató füzet?
1. Bevezető - Az adott témáról egy holisztikus szemléletű összefoglaló írás.
2. Gyakorló feladatok történetbe ágyazva - Korosztályonként különböző feladattípusok felfűzve egy
téma problémakörére és ismeretanyagára.
3. Kézműves foglalkoztató - "Zöld" elkötelezettségű, azaz elsősorban és ahol lehet gyűjtögetésre épít:
mind a természetes alapanyagok (levelek, termések, vesszők, stb.), mind a hétköznapok során
keletkező "hulladékok" (hengerek, kartonok, tasakok, dugók, üvegek, stb.) tekintetében.
Kivitelezésben a viszonylagos egyszerűségre, a könnyű megvalósíthatóságra törekszünk, hiszen a cél
az alkotás, a kreatív szemlélet megkedveltetése.
4. Megoldások – A második téma megjelenését követően, minden héten megjelenik az előző füzet
megoldása, így egyszerűen otthon tudja magának mindenki ellenőrizni ügyességét.

Készíts saját állatkertet!
A nyár elején indult sorozatunkban: Készíts saját állatkertet!, amellyel az alkotó kedvű
állatkertbarátokat igyekeztünk kreatív kézműveskedésre bátorítani, hétről hétre az Állatkert egy-egy
zónáját - köztük a Kissziklát, a Nagy-tó térségét, az America Tropicana zónát, az Ausztrál zónát, a
„Majomvilágot", a ragadozókat bemutató zónát, a Mérgesházat, a Nagysziklát, a
Szavanna-komplexumot és az Elefántházat, és a Zöld sziget növényeit - mutattuk be, sok
érdekességgel, a különféle állatok otthon elkészíthető figuráival, fajtábláival, sőt memóriakártyaként
használható színezőkkel és rejtvényekkel együtt.
Aki hétről hétre elkészítette a figurákat, annak már valóságos kis állatkertje lehet otthon. Most kell egy
vezető, aki igazgatja az állatkertünkben folyó munkákat. Ez akár lehetsz te is!

Bepillantást nyerhetünk egy igazi állatkert muködésébe!
Különböző foglalkozásokon és munkakörökön keresztül egy-egy körzetben vagy állatkerti zónában
oldhatunk meg életszerű problémákat, közben fejlesztve állat- és növénytani ismereteinket. Minden
egyes témánál egy valószerű történetbe csöppenünk a feladatok és ismeretanyagok segítségével. Saját
döntések során különböző napi vagy váratlan szituációkban próbálhatjuk ki rátermettségünket.
Bízunk abban, hogy sok érdekes dolgot megtudtok történeteink és feladataink segítségével
Állatkertünk lakóiról és életéről. Reméljük az együtt töltött idő és alkotás során sok közös élménnyel
gazdagodtok!

Induljon a játék!
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