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moje prve
kvizy

moje prve kvizy
Milé deti,
viete, ako sa volá náš najznámejší skanzen, ako sa nazýva kĺb, ktorý
pripája ruku k telu, alebo čo znamená skratka PSČ? :-) Nie? Poďte to
so mnou zistiť a objaviť zaujímavý svet okolo nás.
Pripravil som si pre vás 10 kariet s otázkami a obrázkami. Otázky sú
vždy rozdelené na 3 ľahšie pre predškolákov a 3 ťažšie pre školákov.
Karty si vytlačte a vystrihnite. Zlepte lepidlom vždy dve karty k sebe
(obrázok a k nemu prislúchajúce otázky). Puzzle obrázky vytlačte
a rozstrihajte na dieliky.
Kvízy sú určené pre 2 osoby. Losovaním si obaja hráči vyberú po
5 kariet a vzájomne si pokladajú otázky. Pri každej nájdete dve
možnosti odpovedí, spoluhráča tak môžete nechať tipovať. Za každú
správnu odpoveď získavate 1 dielik puzzle zo svojho obrázka. Kto
ako prvý správne odpovie na 6 otázok, má zložený celý obrázok
z puzzle a vyhráva.
Vďaka kartám objavíte množstvo nových a zaujímavých
informácií. Naučili ste sa niečo nové? Alebo ste
už všetko vedeli? Nakoniec si vezmite papier
a pastelky a nakreslite obrázok, ktorý vás z tejto
hry zaujal najviac.
Užite si skvelú zábavu.

Ktoré je najväčšie a zároveň najhlbšie pleso na Slovensku?
Štrbské pleso alebo Veľké Hincovo pleso?
Veľké Hincovo pleso

Ako sa nazýva najvyšší vrch Slovenskej republiky ?
a) Gerlachovský štít b) Lomnický štít

Kde v Bratislave sa nachádza sídlo prezidenta Slovenskej republiky?
a) na hrade b) v paláci (Ide o Grasalkovičov palác nazývaný tiež
prezidentský.)

Ako sa nazýva náš najznámejší skanzen ?
a) Vlkolínec b) Pribylínec

Ako sa nazýva vrch, do ktorého podľa povesti narazil anjel ?
a) Ďumbier b) Kriváň (Po tejto zrážke zostal vrch navždy krivý,
z čoho je odvodený aj jeho názov.)

Ako sa nazýva jeden z našich hradov, ktorý patrí medzi
najväčšie hrady Európy a je zaradený do zoznamu UNESCO ?
a) Bojnice b) Spišský hrad

VÝZNAMNÉ MIESTA SLOVENSKA

VÝZNAMNÉ MIESTA
SLOVENSKA

Na ktorej svetovej strane ráno vychádza slniečko ?
a) na východe b) na západe
Ako sa nazýva zariadenie, ktoré dokáže určiť svetovú stranu —
kompas alebo barometer ?
kompas (Ďalším takým zariadením je napríklad buzola.)

SVETOVÉ STRANY

SVETOVÉ
STRANY

Doplň štvrtú svetovú stranu : sever, juh, východ a…
a) náchod b) západ
Kam smerujú tvoje kroky, keď kráčaš a za chrbtom máš sever ?
a) na západ b) na juh

POŠTA

Ktoré z písmen S, N, W a E napísaných na kompase
predstavuje sever ?
N (N z anglického North. Písmenom S sa naopak označuje
juh — South, E — East — východ, W — West — západ.)
Ak tvoj tieň smeruje na východ, je ráno alebo večer ?
večer (Večer svieti slnko od západu.)

Z čoho sa skladá chrbtica ?
a) z kĺbov b) zo stavcov
Ktoré vnútorné orgány chráni hrudná kosť ?
a) žalúdok a črevá b) srdce a pľúca
Ktorá kosť ľudského tela je najdlhšia ?
a) stehenná kosť b) ramenná kosť

Akej farby je výplň znaku Slovenskej pošty ?
a) zelenej b) žltej

Ako sa inak nazýva poštár ?
a) poštový dodávateľ b) poštový doručovateľ

Ako sa nazýva príjemca listu, ktorého meno je napísané
spolu s adresou v pravej časti obálky ?
a) adresát b) adresár

Čo sa musí nalepiť na list, aby ho pošta mohla správne doručiť ?
a) poštová známka b) poštový kupón

Čo znamená skratka PSČ ?
a) poštové smerovacie číslo b) poštové systémové číslo
(PSČ je číselné označenie územia, ktorého účelom je uľahčiť
identifikáciu miesta doručenia.)

V ktorej časti tela máte píšťalu ?
a) v ruke b) v nohe

LUDSKÁ KOSTRA

Ako sa nazýva niekoľko spojených kostí, ktoré chránia mozog ?
a) lebka b) lopatka (Väčšina kostí lebky zrástla k sebe,
len dolná čeľusť je pripojená kĺbom a jazylka je pripojená úponom.)

Ak vám do schránky príde karta z jednej strany popísaná
a z druhej strany s obrázkom, ide o list alebo pohľadnicu ?
pohľadnicu

POŠTA

LUDSKÁ KOSTRA
Ako sa nazýva kĺb, ktorý pripája ruku k telu ?
a) lakeť b) rameno

Ktorý živočích je prírodným prevzdušňovačom pôdy ?
a) dážďovka b) slimák (Chodbičky, ktoré si dážďovky v pôde
vytvárajú, uľahčujú vnikanie vzduchu a vody do pôdy.)
Akej farby je kvet brokolice ?
a) bielej b) zelenej (Kvety sú to, čo jeme.)

NA ZÁHRADE

NA ZÁHRADE

Ako sa nazýva zelenina, ktorá je veľmi podobná šalátovej uhorke,
ale je väčšia a baňatejšia ?
a) cuketa b) patizón (Patizón je tiež ich príbuzný, ale je biely
alebo žltooranžový a má skôr diskovitý tvar.)
Vymenuj tri skoré jarné kvetiny, ktoré rastú bežne na záhonoch.
snežienka, bleduľa, tulipán, narcis, krókus, hyacint, modrica,
prvosienka…
Jedna obľúbená oranžová tekvica sa nazýva podľa druhého
najväčšieho japonského ostrova. Aký je jej názov ?
a) tekvica Šikoku b) tekvica Hokkaidó

EXOTICKÉ OVOCIE

Ktorý zmysel má výborne vyvinutý krtko ?
a) zrak b) čuch (Zrak má naopak veľmi slabý.)

Ár, hektár alebo kilometer štvorcový — to sú jednotky dĺžky
alebo sa nimi meria veľkosť nejakej plochy ?
plochy
Aké veľké množstvo vody váži temer presne jeden kilogram?
a) jeden liter b) sto litrov
V akých jednotkách sa bežne meria rýchlosť idúceho auta ?
a) v metroch za sekundu b) v kilometroch za hodinu

Vyber z dvoch možností to ovocie, ktoré rastie na palme.
a) datle b) pomaranče (Datle rodí datľovník alebo ľudovo
nazývaný datľová palma.)

Rastie ananás na strome alebo na nízkej byline ?
na byline (Celá rastlina vyzerá ako zväčšená koruna ananásu.)

Vymenuj aspoň dva druhy ovocia, ktoré patria medzi citrusy.
citrón, pomaranč, mandarínka, pomelo, grapefruit, limetka

Má banán kôstky ?
áno (Veľa malých tmavých kôstok.)

Na povrchu chlpatá hnedá šupka, vnútri zelená dužnina
s množstvom čiernych kôstok. Ako sa nazýva toto ovocie ?
a) kivi b) mango

V akých jednotkách sa u nás meria teplota vzduchu alebo
napríklad vody v bazéne ?
a) v stupňoch Fahrenheita b) v stupňoch Celzia
(V stupňoch Fahrenheita sa meria teplota napríklad v USA.)

JEDNOTKY

Je sto centimetrov to isté ako jeden meter alebo jeden kilometer?
jeden meter (Jeden meter sú približne tri kroky, naopak kilometer
človek prejde približne za štvrť hodiny.)

Akej farby je dužnina ananásu ?
a) hnedej b) žltej (Dužnina alebo tiež dužina je mäkká vnútorná
časť plodu rastlín skrytá pod šupkou.)

EXOTICKÉ OVOCIE

JEDNOTKY
Na čo sa delí hodina a má toho presne šesťdesiat ?
a) na sekundy b) na minúty

Ako sa nazýva vesmírne teleso, ktoré pravidelne obieha Zem ?
a) meteorit b) Mesiac (Okolo Zeme obehne približne za 28 dní,
teda približne za jeden mesiac.)

VESMÍR

VESMÍR
Je Slnko planéta alebo hviezda ?
hviezda
Keď sa Mesiac zo Zeme javí ako guľatý, je práve v splne alebo
zatmený ?
v splne (Opačná fáza, keď nevidíme Mesiac vôbec, sa nazýva nov.)
Ako sa nazýva menšie vesmírne teleso, ktoré z času na čas
dopadne na povrch Zeme ?
a) lignit b) meteorit (Väčšina vesmírnych telies sa pri prelete
zemskou atmosférou roztaví a vyparí.)
Ako sa nazýva galaxia, ktorej súčasťou je slnečná sústava ?
a) Mliečna dráha b) Smotanová dráha
Ako sa nazýva objekt zložený najmä z ľadu a prachu,
ktorý obieha vesmírom ?
a) meteorit b) kométa

LISTNATÉ STROMY

Ak zo sivého súvislého oblaku vytrvalo padajú len veľmi malilinké
kvapky, ide o prehánku alebo o mrholenie ?
mrholenie (Pri prehánke bývajú naopak kvapky
často veľmi veľké a prší kratší čas.)
Aký môže byť front, ktorý prechádza cez naše územie
a prináša zmenu počasia ?
a) studený, teplý či oklúzny b) dlhý, krátky či humózny
Ktoré sú dve krajné farby dúhy ?
a) modrá a zelená b) červená a fialová

Je slovenským národným stromom dub alebo lipa ?
lipa

Ako sa nazývajú plody buku ?
a) bukolice b) bukvice

Vymenuj aspoň päť druhov listnatých stromov.
dub, buk, breza, javor, platan, jaseň, topoľ, osika, jelša, vŕba,
lieska, ovocné stromy…

Ako sa nazývajú plody duba ?
a) bobule b) žalude

Ak je vonku bielo a nie je vidno ani na koniec ulice, je vonku
opar alebo hmla ?
hmla (Pri opare je tiež dosť vlhko, ale je vidno oveľa ďalej.)

Ktorý strom má listy v tvare srdca — lipa alebo javor ?
lipa

Čo môžeš vidieť pri búrke — hrom alebo blesk ?
blesk (Hrom môžeš naopak počuť.)

POČASIE

Ako sa nazýva farebný oblúk, ktorý môžeš vidieť na oblohe
vo chvíli, keď prší a zároveň svieti slnko ?
a) koróna b) dúha

Ktorý listnatý strom má bielu kôru ?
a) buk b) breza

LISTNATÉ STROMY

POČASIE

VZDELÁVANIE
PRE DETI

SPOLUPRÁCA
S ODBORNÍKMI

Kvído je vzdelávací koncept hier

Hry boli starostlivo vytvárané

od Albi pre deti vo veku 2 – 12 rokov.

v spolupráci s detskými psychológmi,
logopédmi a špeciálnymi pedagógmi.

VŠESTRANNÝ
ROZVOJ DETÍ

PRE CELÚ
RODINU

Kvído rozvíja kreatívne myslenie

Každá Kvído hra má varianty pre

a grafomotoriku, koncentráciu

viacero vekových skupín, takže sa

a logické uvažovanie, slovnú zásobu

s hrami zabavia napríklad aj rôzne

a komunikáciu.

starí súrodenci.

Viac informácií nájdete na

www.kvidovehry.sk
alebo na eshope

www.albi.sk

