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Motivační program 1 

Modelový organismus Slepice 

Předškolní vzdělávání 

 

Vzdělávací oblasti: Dítě a svět 

Náplň: motivační pohádka, popis vnější a vnitřní stavby těla na modelu slepice s využitím 

obrázků, popř. s živou slepicí, vnější popis živého kuřete, pozorování peří a zrní pomocí 

lupy, hlasové projevy kura domácího, složení vejce. 

Nabídneme možnost pracovat s modelem slepice, ukážeme dětem orgánové soustavy. Během 

motivační pohádky a při popisu pozorování lupou budeme rozvíjet předčtenářskou 

gramotnost. Při práci s lupou bude uplatněn konstruktivistický přístup ke vzdělávání. Během 

celého programu budeme využívat spojitost se situacemi z reálného života. Pro reflexi 

programu využijeme různé hry se „slepičí tématikou“ určené pro práci ve skupinách.  

Délka programu: 2 hodiny, délku a náplň lze po dohodě upravit. 

Lektor: Gabriela Hrušková 

Realizace: pondělí 

Požadavky na vybavení: učebna s audiopřehrávačem, pomůcky a materiál si přivezeme 

(lupa, peří z různých částí těla, slepičí vejce, model slepice, popř. živé kuře a živá slepice, 

„slepičí“ domino, pexeso nebo puzzle s tématikou kura domácího, zrní). 

Možnost zapůjčení pomůcek po skončení programu: model slepice, peří, lupa. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Lupa 

Model slepice: 26 x 45 x 49 cm 

Živé kuře 
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Program: 

1. Úvodní setkání s pedagogy (20 minut) 

 představení programu, 

 nabídka doplňujících materiálů k danému tématu. 

 

2. Praktická část pro pedagogy i pro žáky (cca 120 minut) 

Motivační pohádka o kohoutkovi a slepičce – demonstrace života slepice na pohádkovém 

příběhu: 

 přirozené prostředí kura domácího a jeho chov člověkem, 

 způsob pohybu, 

 příjem potravy a její složení, 

 snášení vajec, 

 význam pro člověka. 

 

Rozlišení kohouta, slepice a kuřete  

 rozdíly ve velikosti, barvě, peří (kartičky – různá plemena, vzhled slepice a kohouta, 

kreslení – na obrys ptáka domalovat znaky kohouta), 

 ukázky různých hlasových projevů: kokrhání při vítání dne, upoutání samice, volání 

kuřat (nahrávky a přiřazování obrázků). 

 

Složení slepičího vejce  

 porovnání syrového a natvrdo uvařeného vejce (pozorování), 

 využití vejce v naší kuchyni (výběr jídel, která vaříme z vajec – pomocí kartiček). 

 

Vnější a vnitřní stavba těla kura domácího  

 popis s využitím modelu – vznik vajíčka. 

 

Pozorování lupou  

 různé druhy peří, zrní, 

 popíší, co se jim nejvíce pod lupou líbilo. 

 

Pexeso a domino 

 reflexe programu proběhne formou zábavných her ve skupinách. 
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3. Vyhodnocení programu 

 zpětná vazba od dětí i pedagogů, co se z programu dozvěděli nového, zajímavého, jak 

se jim líbil. 

 


