Adventné úlohy pre 3. ročník ZŠ

1. 12. 2020
Pomáhame si
Každý v triede sa pokúsi povedať, s čím mu tento týždeň
pomohli ostatní spolužiaci.
(EV)

5. 12. 2020
Víkendová úloha
Zaujímavosť o Vianociach
Nájdi na internete alebo v iných zdrojoch zaujímavosť
o Vianociach.
(INV, VLA)

9. 12. 2020
Spievame a hráme o Vianociach

2. 12. 2020
Nepravdivé a pravdivé o tebe

3. 12. 2020
Pochvala pre spolužiačku/spolužiaka

4. 12. 2020
Príprava na Mikuláša

Porozprávajte sa o svojich mikulášskych želaniach. Čo by ste
Vymysli o sebe tri vety. Môžu byť pravdivé alebo nepravdivé.
Vyber si lístoček s menom spolužiačky/spolužiaka a napíš
chceli nájsť v topánke a prečo. Vymyslite obsah zdravého
Vety prečítaj v triede. Úlohou spolužiakov je povedať, či je
o nej/ňom, čo je na ňom perfektné. (Je milá, priateľský, dobre mikulášskeho balíčka - pomôžte si potravinovou pyramídou z
veta pravdivá alebo nepravdivá. Keď všetci prečítajú vety,
číta, vie výborne počítať, krásne kreslí, má zmysel pre humor prírodovedy. Povedzte, čo by ste dali do mikulášskych balíčkov
diskutujte o tom, ako by sa pravdivosť viet dala overiť.
atď.).
svojim rodičom.
(EV, M, PDA)
(EV, SJL)
(EV, PRV)

6. 12. 2020
Víkendová úloha
Prechádzka s rodičmi po okolí
1/1 Úloha na pokračovanie
Vezmi rodičov na prechádzku po okolí. Spoločne pozorujte,
ako sa zmenila krajina tým, že prichádza zima. Skúste nájsť
symboly, ktoré nám napovedajú, že prichádzajú Vianoce
(vianočná výzdoba, osvetlenie).
(EV, VLA)

10. 12. 2020
Zimná slovná úloha

Zaspievajte si pieseň o zime alebo o Vianociach. Pieseň môže Vytvor pre spolužiačku/spolužiaka, ktorý sedí za tebou, slovnú
byť aj v anglickom jazyku. Použite hudobné nástroje, alebo
úlohu, ktorá súvisí s nejakým zimným športom. Pomôž si
hrajte na telo, predmety okolo seba, stôl atď.
učebnicou matematiky.
(AJ, HV)
(M)

7. 12. 2020
Prechádzka s rodičmi po okolí
1/2 Úloha na pokračovanie

8. 12. 2020
Buď oneskoreným Mikulášom!

Povedzte spolužiakom v triede, čo ste na prechádzke s rodičmi Vytvor pre spolužiačku/spolužiaka, ktorý sedí pred tebou koláž
zistili.
so všetkým, čo si myslíš, že ju/ho dnes poteší. Použi rôzne
(EV, VLA)
letáky, časopisy a farebné papiere.
(EV, TV, VV)

11. 12. 2020
Vety, ktoré súvisia s Vianocami
2/1 Úloha na pokračovanie

12. 12. 2020
Víkendová úloha
Vety, ktoré súvisia s Vianocami
2/2 Úloha na pokračovanie

Napíš štyri vety o zime alebo o Vianociach. Vo vetách použi
vybrané slová. Vety napíš na čistý papier.
(SJL)

Zahraj sa na ilustrátora a pokús sa vety z piatka o zime alebo o
Vianociach ilustrovať.
(VV)
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13. 12. 2020
Víkendová úloha
Vety, ktoré súvisia s Vianocami
2/3 Úloha na pokračovanie
Vety a ilustrácie spoj dokopy a vytvor z nich plagát o zime.
Môžeš ho ľubovoľne upraviť, dopísať, dozdobiť.
(INV, SJL, VV)

17. 12. 2020
Hudobná hra
Dobrovoľník „hmká“ melódiu piesne a ostatní hádajú, aká je
to pieseň. Piesne môžu, ale nemusia byť o zime alebo
o Vianociach.
(HV)

21. 12. 2020
Zimné rozprávky
3/2 Úloha na pokračovanie
Porozprávaj spolužiakom, akú rozprávku si včera pozeral/a
a kto v nej bol záporný hrdina. Povedz, prečo bol záporný
a ako by sa mohol zmeniť na kladného.
(EV, SJL)

14. 12. 2020
Vety, ktoré súvisia s Vianocami
2/4 Úloha na pokračovanie
Urobte si v triede výstavu plagátov.
(VV)

18. 12. 2020
Dni v advente

15. 12. 2020
Vianočné aktivity

16. 12. 2020
Vianočné dobro

Zahrajte sa so spolužiakmi. Jeden predvádza veci, symboly
súvisiace s Vianocami. Na základe losovania sa určí, či vec
ukáže, opíše alebo nakreslí. Ostatní hádajú.
(SJL)

Nájdi na internete vianočné zbierky a akcie v tvojej obci alebo
v jej okolí, ktoré sa snažia pomôcť alebo potešiť iných počas
Vianoc. Ak môžeš, zapoj sa do nejakej akcie.
(EV, INV, VLA)

19. 12. 2020
Víkendová úloha
Voňavé pečenie

20. 12. 2020
Víkendová úloha
Zimné rozprávky
3/1 Úloha na pokračovanie

Zisti pomocou kalendára, koľko je počas adventu pondelkov,
utorkov, resp. všetkých dní v kalendári. Vytvor jednoduchú
tabuľku na počítači alebo do zošita. Svoje zistenia zapíš. Over
si svoj výsledok so spolužiačkou/spolužiakom.
(INV, M, PDA)

Upeč spolu s rodičmi vianočné pečivo a obdarujte niekoľkými
kúskami vybraného suseda/susedu.
(EV)

Zisti, či nebude v televízií rozprávka, ktorá súvisí so zimou
alebo Vianocami. Spolu s rodičmi si pozri rozprávku a povedz,
kto bol v úlohe záporného hrdinu. Povedz, ako by sa mohol z
neho stať kladný hrdina.

22. 12. 2020
Predvianočné upratovanie

23. 12. 2020
Buď aj ty súčasť Vianoc!

24. 12. 2020
Buď aj ty súčasť Vianoc!

Pomôžte spoločne so spolužiakmi upratať pred prázdninami
triedu a pritom si porozprávajte, aké máte plány počas
vianočných prázdnin.
(EV)

Stráv tieto dni s rodinou, pýtaj sa na zvyky, pomáhaj pri
Stráv tieto dni s rodinou, pýtaj sa na zvyky, pomáhaj pri
prípravách.
prípravách.
Vianoce sú o vzájomnej láskavosti a sú aj zábavné.
Vianoce sú o vzájomnej láskavosti a sú aj zábavné.
Rýchlejšie sa dostaneš k vytúženému cieľu, keď budeš cez deň Rýchlejšie sa dostaneš k vytúženému cieľu, keď budeš cez deň
plniť skutočné vianočné úlohy.
plniť skutočné vianočné úlohy.
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