
HĽADÁ SA DINOSAURUS
projekt eTwinning 
školský rok 2019/2020



Účastníci: 

Marťánek a Základní škola a Praktická 
škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod 
Česko

Marťanka a Materská škola Poľná 1 
Košice Slovensko

Marsjanin Miko a Przedszkole Miejskie 
nr 11 Akademia Uśmiechu Legionowo 
Poľsko



Zameranie projektu

Mimozemšťania prileteli na našu Zem s katalógom dinosaurov, ktorých chceli 
nájsť na Zemi. Každý mesiac navštívili jeden svetadiel, kde sa oboznámili s 
tunajšími zvieratkami a hľadali medzi nimi dinosaura. 

Mimozemšťania predstavovali deťom zvieratká, zadávali im úlohy, hádanky, deti 
mali vypĺňať pracovné listy, skladať puzzle, plniť kvízy,kresliť, tvoriť zvieratká z 
papiera, vyfarbovať omaľovánky. 

Deti sa naučili rôzne piesne a básne o zvieratkách, naučili sa pomenovať zvieratká 
v jazyku partnerských škôl. 

Na záver sme vytvorili encyklopédiu spoznaných zvierat.



Pracovný postup
September Vytvorenie plánu projektu.Predstavenie škôl

Október: Maskot – marťánek,logo projektu

November: Zvieratá, Afrika,Hodnotenie

December: Vianoce,Hodnotenie

Január: Zvieratá, Amerika,Hodnotenie

Február: Zvieratá, Antarktída,Hodnotenie

Marec: Zvieratá, Ázia,Hodnotenie

Apríl: Zvieratá, Austrália,Hodnotenie

Máj: Zvieratá, Európa,Hodnotenie

Jún: Záver projektu evalvácia



Logo projektu

V každej škole sme si vyrobili Marťankov, pomenovali ich a vyfotili. Z fotografií 
sme vytvorili rôzne návrhy a hlasovaním na stránke Twinspace sme vybrali logo 
projektu.



Aktivity 
Skladanie puzzle Marťanky

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3711ee044563

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3711ee044563


Dinosaury

Oboznámili sme sa s rôznymi druhmi 
dinosaurov, kde žili, ako žili, ako vyzerali. 

Zadávali sme si úlohy navzájom a 
prezentovali ich plnenie:
-pracovné listy 
-link na rozprávky o dinosauroch



AFRIKA
Marťankovia hravou formou predstavili deťom niektoré zvieratá z Afriky. 

Aktivity: 
● kreslenie zvierat podľa predlohy
● kvíz o Afrike
● pieseň Naša zem je guľatá - zaspievaná v troch jazykoch
● zvuky zvierat - napodobňovanie
● tvorenie postavičiek zvierat z recyklovaného materiálu 
● spoločenská hra Cestovanie po Afrike
● online stretnutie s hádaním hádaniek o zvieratkách



Aktivity 
v obrazoch



Online stretnutie 

Na online stretnutí sme zadávali navzájom hádanky o zvieratkách. Pani učiteľky 
prečítali hádanku a partnerská škola mala uhádnuť a ukázať správny obrázok 
zvieratka. Na záver stretnutia sme si zaspievali spoločnú pieseň.



Vianoce s Marťankami
Aktivity
● vianočné priania poslané klasickou 

poštou
● darčeky od kamarátov
● Marťankove pexeso
● galéria vianočnej výzdoby v školách



AMERIKA

Aktivity: 
● hra na indiánov - výroba čeleniek, fajky mieru, pomaľovanie tvárí, oblečenie
● omaľovánka Indián, sup, bizón, papagáje
● úloha od pumy - znázornenie pohybu
● kreslenie zvierat podľa návodu orol, medveď
● puzzle sup, bizón
● Spoločenská hra Cestovanie po Amerike
● vedomostný test o Amerike 





ANTARKTÍDA A ARKTÍDA Aktivity: 

● oboznámenie sa 
so zvieratkami 
týchto 
svetadielov 

● skladanie puzzle 
mroža

● napodobňovanie 
tanca tučniakov

● vytvorenie 
papierovej 
mozaiky 
ľadového 
medveďa 



ÁZIA

Z dôvodu pandémie boli zatvorené všetky školy. Projekt sme realizovali za pomoci 
rodičov a deti plnili úlohy doma.  

Aktivity:
● výroba masky tigra a pandy, vystrihnutie papierového hada, výroba surikaty z 

recyklácie papiera, skladanie papierovej žaby
● spievanie  piesne o hadovi
● skladanie puzzle tigra a pandy
● kreslenie ťavy
● hádanky o žabe



Aktivity v obrazoch



AUSTRÁLIA

Aktivity:

● hľadali sme Marťanke cestu v bludisku, aby sa vyhla žralokovi
● vyfarbovali sme korytnačke pancier
● farbili a skladali puzzle pštrosa
● vyrábali papierový pancier korytnačky ako klobúk
● skladali klokana z papiera





EURÓPA
Aktivity:

● prečítali sme si bájku o Líške a vrane v troch jazykoch, zdramatizovali bájku, 
nahrali video pre kamarátov

● pohybová hra na ježka podľa poľských kamarátov
● naučili sa báseň v češtine o bobrovi a zúbkoch, nahrali na video
● báseň v slovenčine o ježkovi
● skladanie puzzle sovy, výroba sovy z recyklácie papiera
● omaľovánka bobor
● farebné rybičky z obrysov detských rúk
● vyrobili zajaca tromi spôsobmi- farebný, maľovaný, kreslený
● výroba papierovej líšky 





Spoločná pieseň Naša zem je guľatá

https://vimeo.com/374995840https://youtu.be/OUXIjRIaL7U https://youtu.be/Uv-lJCDAFnQ

https://vimeo.com/374995840
https://youtu.be/OUXIjRIaL7U
https://youtu.be/Uv-lJCDAFnQ


Spoločná báseň Čistím zoubky
https://youtu.be/Rhj540dY_KA

https://youtu.be/Rhj540dY_KA


Spoločenské hry

Vytvorili sme si a s radosťou hrali 
spoločenskú hru 

1. Cestovanie po Afrike



Spoločenské hry

2. Cestovanie po Amerike



Kvarteto
Z putovania Marťankov sme 
vyrobili obrázkové kvarteto 



Encyklopédia a 
slovensko-česko-poľský 
slovník

Encyklopedie a Slovník projektu Hĺadá sa Dinosaurus

Z putovania Marťankov vznikla encyklopédia, kde sú 
zobrazené všetky zvieratká, ktoré stretli. Názvy sú v 
národných jazykoch. Zistili sme, že niektoré zvieratá 
majú rovnaké meno vo všetkých jazykoch.

https://www.calameo.com/books/00633915045fa53bdfa1a


Hodnotenie
Práca na projekte nás bavila, veľa sme sa naučili.


