TÉMA TÝDNE 30.3.-3. 4. 2020
ZVÍŘATA NA STATKU
Výzva týdne: Trénuj kouzelná slůvka: PROSÍM, DĚKUJI, PROMIŇ
STŘEDA – Apríl – popletený den (my jsme si ve školce vyměnily role – děti
zkoušely roli paní učitelky – můžete vyzkoušet i doma ☺)

1. OMALOVÁNKA

•
•

Obkreslování stínů
Červená karkulka, zvířátka (viz příloha)

2. POKUS

•

Sopka v kuchyni (návod - viz příloha)

3. ÚKOL

•

Práce s textem - „O červené Karkulce“ – čtení
popletené pohádky – můžeme přerušovat pohádku
vždy, když nás dítě zastaví nebo přečíst celou
pohádku a poté se ptát, co bylo popletené.
Mladší děti si mohou poslechnout klasickou
nepopletenou Červenou Karkulku a třeba mít úkol
„postavíš se, když uslyšíš slovo Karkulka“
Skládání obrázku (viz příloha)
Pro předškoláky: Víš co je to Apríl, vtip, legrácka?
Apríl se říká dni 1.dubna a je to den, kdy se mohou
tyto vtípky říkat. A je to právě dnes ☺ Je to takový
veselý den. Zkusíš vymyslet něco, co není pravda?
Nějaký takový apríl? Na apríla můžeš zkusit
někoho „nachytat“ na takové legraci ☺
Co je to aprílové počasí?

•
•

4. MONTESSORI

•
•

Příprava pomerančového freshe
Stříhání brček – rozvoj jemné motoriky pro
nejmenší

5. BÁSEŇ/ PÍSEŇ/
POHÁDKA

•
•

Píseň: „Když jsem já sloužil“, „Když jsem husy
pásala“
Báseň: „My se vire, nedáme“, „Pes“

-

Opakujeme, co jsme se naučili

•

Pohádka: „O červené Karkulce“ – popletená
pohádka

Omalovánka – obkreslování stínů

Obkreslovat můžete zvířata nebo jakékoliv jiné hračky či předměty, co doma najdete ☺

Omalovánky:

Pokus – sopka v kuchyni

Pomůcky: modelína, saponát na nádobí (1 lžíce), kypřící prášek do pečiva nebo jedlá soda (1
balíček/1 lžíce), potravinářské barvivo, ocet, plech jako podložka, lžíce, popř. sklenička na
rozmíchání
Postup:
Na plechu si z modelíny vymodelujeme dutý kužel - sopku. Láva: 1 lžíce saponátu na nádobí
smíchaná se lžící prášku do pečiva (nebo jedlé sody) a potravinářského barviva. Směs
můžeme smíchat ve skleničce a poté nalít do dutiny sopky. Přilitím octa do sopky začne
chrlení lávy.

Popletená pohádka – „O Červené Karkulce“
Bylo jednou jedno děvčátko a to dostalo od maminky k narozeninám dárek – červenou botičku. Rádo
ji nosilo, a proto jí říkali Červená Karkulka. Jednoho dne poslala babička Karkulku za maminkou, aby jí
zanesla dárky k narozeninám. Cesta k babiččině chaloupce vede hlubokým lesem a maminka Karkulce
přikazovala: „Jdi rovnou k babičce, Karkulko, a nikde se nezdržuj. A nechoď po cestě, mohlo by se ti
něco stát.“
Karkulka to slíbila, ale na svůj slib brzy zapomněla. Každou chvíli se zastavovala a odbíhala z cest, aby
natrhala pro babičku kytičku lesních květů. V tom lese žil také zlý jelen a ten začal Karkulku sledovat.
Brzy jí nadběhl, vynořil se před ní a ptal se: „Kam jdeš, Karkulko?“ „K dědečkovi,“ odpověděla
Karkulka. „Nesu jí k narozeninám v košíku dárky. Má chaloupku tamhle za lesem.“ Jakmile to vlk
uslyšel, odběhl, aby dorazil do babiččiny chaloupky dříve než Karkulka.
Zaklepal na dveře chaloupky a babička se zeptala: „Kdo je to?“ „To jsem já, Karkulka, nesu ti v košíku
pečené kuře k narozeninám,“ odpověděl jí tenkým hláskem vlk. Babička si myslela, že je to opravdu
Karkulka. Pustila vlka do chaloupky a ten ji spolkl. Potom si nasadil na čumák babiččinu ponožku.
Vlezl si do její postele a přikryl se.
Za chvíli zaklepala Karkulka a vešla dovnitř. Podívala se na vlka v posteli a podivila se: „Babičko, ty
máš ale velké nohy.“ „To abych tě lépe slyšela,“ řekl vlk. „Ty máš ale velké oči, babičko,“ podivila se
zase Karkulka. A vlk odpověděl: „To abych tě lépe snědla.“ „Ty máš ale velkou pusu, babičko,“
podivila se Karkulka potřetí a vlk řekl: „To abych tě mohl lépe vidět.“ Vlk otevřel svoji tlamu a
Karkulku spolkl. Potom si znovu vlezl do postele a četl si.
Zanedlouho šel kolem popelář a uslyšel z okna hlasité chrápání. Podíval se a uviděl v babiččině posteli
ležet vlka s velikým břichem. Hned ho napadlo, že je vlk nemocný. Vešel tedy dovnitř a tesákem
rozřízl vlkovi břicho. Jak se podivil, když z něho s babičkou vyskočila i veverka. Obě živé a zdravé.
Potom nanosili kamení, nasypali je vlkovi do břicha a břicho pořádně zašili. Vlk se probudil a hned
uháněl pryč. Bylo mu ale těžko, proto se chtěl napít ze studny. Když se nakláněl nad vodu, stáhlo ho
kamení dolů a již ho nikdo nikdy neviděl.

Obrázek – rozstříhej a slož, jak jde příběh za sebou. Vyprávěj pohádku.

Montessori
Příprava freshe
Pomůcky: pomeranče, nůž, odšťavňovací mistička, sklenička

Takhle jsme odšťavňovali pomeranče v KNofLíku ☺

Stříhání brček
Pomůcky: tác, nůžky, brčka, mistička na rozstříhaná brčka, košík na celá brčka

Tip: rozstříhaná brčka můžeme navlékat na provázek jako korálky a vytvořit tak ozdobu pro
sebe nebo pro maminku ☺

Zdroje:
Tvoření – Facebook skupina: Montessori nápady, rady a zkušenosti https://www.facebook.com/groups/1032900460089566/

Pokus – sopka v kuchyni - http://www.sikovny-cvrcek.cz/sopka-v-kuchyni-pokusy-pro-deti
Popletená pohádka - https://theses.cz/id/kt5ozu/19401695
Obrázek Červená Karkulka - https://www.hrajeme-si.cz/vyukove-tematicke-obrazy-a1/24-tematickyobraz-vypravej-pohadku-o-cervene-karkulce.html
Odšťavňování - vlastní portfolio MŠ KNofLík
Stříhání brček - http://www.montessoridoma.cz/?p=7213

