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Maminka a miminko
Středa 27. 5. 2020

1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

2. POKUS

3. ÚKOL

„Kontrastní karty“
- „Malá miminka poměrně špatně vidí, zrak se jim zlepšuje
postupně. Zprvu vidí jen osoby a předměty blízko sebe, předměty v
dálce vidí rozmazaně. Proto se takto malé děti rády dívají na
předměty, které jsou barevně kontrastní, to znamená, že je dobře
vidět obrys věcí. Takový kontrast vytváří třeba barvy černá a bílá.“
- Podle předlohy můžeš zkusit vyrobit kontrastní obrázky.

„Brčkování“
- miminko se po narození musí naučit sát mateřské mléko,
říká se tomu kojení
- zkus si, jak náročný úkol to je – v příloze se dozvíš, co budeš
k dnešnímu pokusu potřebovat

„Poznáš, co miminko potřebuje?“
- Prohlédni si obrázek v příloze a zkus uhádnout, které
věci z obrázku jsou potřeba k péči o miminko a které
naopak ne.
- Dokážeš všechny předměty z obrázku pojmenovat?
Víš, na co se všechny tyto věci používají?

4. MONTESSORI

5. Básnička

„Krupicová kaše“
- „Už jsme si řekli, že nejprve jí miminko pouze mateřské
mléko, když ale povyroste, mléko mu přestane stačit. V tu chvíli
mu maminka začne dávat přesnídávky a vařit kašičky –
miminko totiž ještě nemá zoubky, kterými by rozkousalo běžné
jídlo. Kaše máte určitě rádi, i když už dávno nejste miminka.
Tak co si jednu z nejoblíbenějších kaší uvařit společně s rodiči?
Uhádneš, jakou kaši mám na mysli?“
- Podívej se do přílohy a zjisti, o jakou kaši jde a co budeš k
vaření potřebovat.

„Spi, děťátko, spi“
- „Dětem se příjemněji usíná, když jim maminka zazpívá
ukolébavku, poslechni si ukolébavku z následujícího odkazu a
pokus se ji naučit.“
https://www.youtube.com/watch?v=9V1xqaDG77A
- v příloze naleznete i noty a text

1. TVOŘENÍ
Potřeby:
černá a bílá čtvrtka (nebo bílý papír a černou pastelku, fixu)
lepidlo
nůžky
1) Vystříháme si čtvercové karty, které budou tvořit základ (buď bílé, nebo černé).
2) Na druhou barvu si nakreslíme obrázek nebo vzor, který následně vystřihneme a přilepíme
na připravenou kartu. Ten, kdo pracuje s pastelkami, nakreslí obrázek přímo na připravenou
kartu.
„Znáš ve svém okolí někoho, kdo má malé miminko nebo máš mladšího sourozence?
Můžeš svým výrobkem někoho obdarovat, jistě mu uděláš radost.“

2. POKUS
Zpočátku miminko jí pouze mateřské mléko, které saje z maminčina prsa.
To pro něj po narození není jednoduchý úkol – v bříšku se mu totiž o potravu starala
maminka, se kterou bylo spojené pupeční šňůrou a skrz niž se miminku dostávaly potřebné
živiny.
To se ale příchodem na svět změní a miminko stojí před úkolem naučit se zapojit svaly na
obličeji tak, aby dokázalo sát mléko.“
Sám si můžeš vyzkoušet, že to není tak snadné.
K dnešnímu pokusu si připrav brčko, kousky papíru (různých velikostí, od velmi malých po
větší) a misku.

Tvým úkolem je rozprostřít si papírky na plochu a pomocí brčka je postupně přisát a přenést
do misky.

Pozn. pokud máte doma vatu, můžeš si vytvořit kuličky jako na tomto obrázku a zkusit
přenášet vatové kuličky.
3. ÚKOL
„Co miminko potřebuje“
Prohlédni si obrázek a zkus uhádnout, které věci z obrázku jsou potřeba k péči o miminko a
které naopak ne.
Dokážeš všechny předměty z obrázku pojmenovat?
Víš, na co se všechny tyto věci používají?

4. MONTESSORI
Krupicová kaše
Potřebujeme asi 0,5 l mléka, 4 lžíce dětské krupičky, trochu cukru, případně kousek másla,
kakao nebo ovoce na ozdobu.
Mléko nalijeme do kastrolu, osladíme a přivedeme k varu. Poté přisypeme krupičku a pečlivě
rozmícháme, aby v kaši nevznikly hrudky. Chvíli povaříme a po zhoustnutí servírujeme na
talířku nebo v misce. Ozdobíme dle vlastní chuti.
Dobrou chuť!

5. Básnička/písnička
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