TÉMA TÝDNE 6. - 9. 4. 2020
VELIKONOCE
Výzva týdne: Připrav si oblečení a oblékni se úplně sám/sama
ČTVRTEK

1. TVOŘENÍ

•
•

Průhled – kraslice do okna (viz příloha)
Tipy na velikonoční kraslice (viz příloha)

2. POKUS/
HRA

•

Pokus – Jak převrátit směr šipky, aniž bychom se jí
dotkli? (viz příloha)
Hra – bludiště (viz příloha)

•

3. ÚKOL/
LOGOPEDIE

•

•

•
•

Máš ještě kolíčky s písmenky? Zkus z nich složit
slovo VELIKONOCE. Spočítej, kolik má slovo
slabik. Spočítej kolik má slovo písmen (spočítej
kolíčky). Čeho je víc? – slabik nebo písmen?
Umíš už nějakou velikonoční koledovačku? Pokud
ano, tak jí řekni. Pokud ne, nauč se nějakou, která
se ti bude líbit. Klidně se můžeš naučit všechny.
V pondělí se ti budou hodit na koledu ☺
Logopedické okénko – úkol od paní logopedky (viz
příloha)
Návod na pomlázku
https://www.youtube.com/watch?v=9_ckfXrJfR8

4. MONTESSORI

•
•

Čištění zrcátka (viz příloha)
Drcení piškotů (viz příloha)

5. BÁSEŇ/ PÍSEŇ/
POHÁDKA

•

•
•

Píseň: Vajíčka, Jaro dělá pokusy, Když jsem já
sloužil – opakujeme, co už umíme
Můžeme použít hudební nástroje a udělat rodičům
koncert ☺
Báseň: Velikonoční koledovačky (viz příloha)
Pohádka: O pyšné lokomotivě (logopedické
okénko)

Kraslice do okna

Pomůcky: Černý papír nebo čtvrtka, barevné ubrousky, nůžky, lepící průhledná folie (lze
nahradit průhlednou izolepou)
Postup:
Nejprve si vytiskneme z přílohy šablonu pro černý obrys kraslice (můžeme si nakreslit i
vlastní motivy). Vystřihneme dle obrázku tak, aby pruhy držely pohromadě. Podlepíme
průhlednou folií nebo izolepou. Barevné ubrousky nastříháme na malé kousky a poté
přikládáme na lepicí stranu, dokud se vajíčko zcela nezaplní. Folii nebo izolepu můžeme
nalepit i z druhé strany pro lepší fixaci.

Šablony:

Kraslice

Pomůcky: vyfouknutá vajíčka, laky na nehty v mnoha různých barvách, kelímek s vodou
pokojové teploty, párátka nebo špejle
Postup:
Do kelímků napusťte vodu. Musí mít pokojovou teplotu – se studenější nebo teplejší vodou
se to nepovede. Do ní nakapejte laky na nehty různých barev tak, aby pokryly povrch. Pokud
voda nebude mít správnou teplotu, lak půjde ke dnu.
Párátkem pak barvy lehce rozviřte, vytvoříte tak zajímavé vzory. Postupně můžete vyzkoušet
různé kombinace barev. Efektní je, když přidáte i metalické a třpytivé laky.
Vajíčko opatrně uchopte mezi palec a ukazovák a do poloviny ho ponořte do vody v kelímku.
Ve vodě ho chvilku podržte, aby se lak dobře přichytil, a vytáhněte ven. Pak opatrně položte
vajíčko na papír nebo papírovou utěrku a nechte uschnout.
Celý postup pak zopakujte i na druhé polovině vajíčka. Pozor! Laky obsahují chemické látky,
takže vajíčka se určitě nehodí k tomu, abyste je jedli. Pokud je chcete rozdávat, raději je
předem rovnou vyfoukněte. Při barvení se také nevyhnete ponoření prstů do vody s lakem,
takže si buď připravte odlakovač, nebo raději použijte gumové rukavice.

Další náměty na kraslice

Pokus – Jak převrátit směr šipky, aniž bychom se jí dotkli?
Pomůcky: hladká čistá sklenice, voda, šipka nebo obrázek - pohled z boku (autíčko, jdoucí
postavička, zvířátko...)

Postup:
•
•
•

Na plochu umístíme sklenici a cca 30 cm za ní umístíme obrázek (v našem případě
šipku).
Když se podíváme skrz položenou prázdnou sklenici na obrázek, šipka směřuje
správným směrem (tj. směrem, který je na obrázku).
Nalijeme-li vodu do sklenice, při pohledu skrz plnou sklenici se šipka stranově otočí.
(Sklenice vody funguje jako válcová čočka.)

Hra – bludiště

Pomůcky: víko od papírové krabice, ruličky od toaletního papíru, nůžky, lepidlo, černý fix,
míček, který se vejde do ruličky
Hru si s malou pomocí určitě dítě dokáže vyrobit samo. ☺ Místo očíslování můžete použít
různé symboly – pro ty, co neznají čísla.

LOGOPEDICKÉ OKÉNKO 2
Dobrý den milé děti,
dnes si v logopedickém okénku nejprve opět procvičíme
jazýček. Zkusíme si zopakovat s maminkou či s tatínkem
všechny cviky jazyka, které jsme si mohli vyzkoušet minulý
týden. Pokud nám to jde, přidáme ještě tyto:
1. Krok: Otevřeme ústa, špičkou jazyka budeme přejíždět po vnitřní straně dolních zoubků
vpravo-vlevo. 5x
2. Krok: Otevřeme ústa, zvedneme jazyk za horní zuby a budeme přejíždět špičkou jazyka po
vnitřní straně horních zubů vpravo-vlevo. 5x
3. Krok: Otevřeme ústa, zvedneme jazyk za horní zoubky a špičkou jazyka budeme hladit
vnitřní stranu horních zoubků seshora dolů 5X tak, že neplácneme jazykem až za dolní zuby
hned. Až po 5 pohlazeních plácneme jazykem dolů a zavřeme ústa. 5x
4. Krok: Otevřeme ústa, zvedneme jazyk za horní zoubky, pohladíme je seshora dolů a při
tom
Vyslovíme slabiku LÁ. A hláska L je na světě.
5. Krok: Opakujeme slabiky LÁ, LÁ, LÁ, LÍ, LÍ, LÍ, LÓ, LÓ, LÓ, LÚ, Ú, LÚ, LÉ, LÉ, LÉ.
6. Krok: Zpíváme si:
LÚ
LÓ
LÍ
LÉ
LÁ
7. Krok: Pak si zazpíváme písničku „Pec nám spadla“ na slabiku LA nebo LI, LE, LU.
8. Krok: Komu to všechno jde, může se naučit tuto veselou básničku.
Hlemýžď v poli
Leze hlemýžď v poli,
leze do údolí,
leze, leze do zelí,
doleze tam v pondělí.

A také něco pro předškoláky. Opět malované čtení.
Nejprve si však s maminkou nebo s tatínkem vyslovte těžké slovo LOKOMOTIVA. Vyslovte si
ho nejprve ve slabikách. LO-KO-MO-TI-VA. Při vyslovování slabik si tleskáme. Spočítáme si,
kolikrát jsme si museli tlesknout. Maminka bude hádat.
A teď slibované malované čtení. Tentokrát „O pyšné lokomotivě.“

Až budete mít přečteno, můžete si lokomotivu nakreslit třeba z těchto tvarů. Umíš je
pojmenovat?

Hezké Velikonoce přeje všem Vaše logopedka.

Montessori
Čištění zrcátka

Pomůcky: zrcátko (může být menší), tác, vatové tyčinky, vatové tamponky, nádoba s vodou +
kapátko/pipeta (můžeme nahradit nádobou s rozprašovačem), popř. hadřík
Postup:
Zrcátko pokapeme nebo postříkáme vodou. Použijeme 1 vatový tampon a rozetřeme s ním
vodu na zrcátku. Vatovou tyčinkou vyčistíme spáru mezi zrcátkem a rámem („objedeme“
dokola). Použijeme nový vatový tampon a vyleštíme zrcátko do sucha.

Drcení piškotů

Pomůcky: tác, piškoty, hmoždíř, mistička na piškoty, nádoba na rozdrcené piškoty
Postup:
Piškoty drtíme jeden po druhém pomocí hmoždíře. Nadrcené piškoty dáme do připravené
nádoby nebo je můžeme rovnou sníst. ☺ Můžeme je také využít na přípravu tvarohového
nebo jiného dezertu. ☺

Velikonoční koledovačky

Zdroje:
Průhled – kraslice do okna - https://cz.pinterest.com/pin/860398703800062253/
Kraslice – lakem na nehty - https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-volny-cas-bydleni/311070/jakvyrobit-efektni-kraslice-staci-vam-lak-na-nehty-a-kelimek-s-vodou.html
Další náměty na kraslice https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=kraslice%20d%C4%9Bti&eq=kraslice&etslf=1
987&term_meta[]=kraslice%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=d%C4%9Bti%7Cautocomplete%7C
0
Pokus - http://www.sikovny-cvrcek.cz/bezdotykove-prevraceni-sipky-pokus-pro-deti
Hra – Bludiště - https://cz.pinterest.com/pin/742953269763015115/
Návod na pomlázku – https://www.youtube.com/watch?v=9_ckfXrJfR8
Logopedické okénko – logopedka MŠ ŠkaTULka
Montessori – obě aktivity z vlastního portfolia MŠ ŠkaTULka, doplňující obrázky – obrázky Google
Velikonoční koledovačky https://www.google.com/search?q=velikono%C4%8Dn%C3%AD+koledy&tbm=isch&ved=2ahUKEwijl2ihtnoAhWekaQKHbwnA8wQ2cCegQIABAA&oq=velikono%C4%8Dn%C3%AD+koledy&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIGCA
AQBRAeMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYMgQIABAYOgQIIxAnOgcIABCDARBDOgUIABCDAToECAAQQz
oGCAAQCBAeUJvdF1ibkRhgkpMYaABwAHgAgAGLAYgBoQySAQQxNy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1p
bWc&sclient=img&ei=3OCNXqO5GZ6jkgW8z4zgDA&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GGRV_enCZ751CZ7
51#imgrc=9q5s5XNSqOFA-M

