TÉMA TÝDNE 8. 6. - 12. 6. 2020
POVOLÁNÍ
Výzva týdne: Překvap maminku, nebo tatínka – vyber si jakoukoliv
domácí práci (zametání, utírání stolu, vyndávání myčky…), kterou
budeš dělat celý týden
1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

2. POKUS/
HRA

•
•

Výroba rentgenového snímku
Černá čtvrtka A4, bílá tempera, kelímek, plochý
štětec, vatové tyčinky do uší

Na černou čtvrtku A4 obtiskneme ruce natřené bílou
temperou - necháme zaschnout a poté nalepíme vatové
tyčinky.
• Posloucháme tlukot srdíčka
Poslechni si tlukot srdíčka ostatních členů rodiny –
maminky, tatínka, sourozenců.
Stačí jenom přiložit ouško na místo, kde máme srdce a
můžeme poslouchat, zda slyšíme tlukot. (Dítě ukáže levou
ruku a na jakém místě myslí, že má srdíčko
)

- Obrázek stetoskopu
Tímto nástrojem nám poslouchá srdíčko pan doktor při
kontrole.

3. ÚKOL/
LOGO

•

Hádanky na téma povolání:

Vaří, peče, smaží, dusí, vařečku má, tu mít musí, k téhle práci
je prý nutná. A už jezte, ať vám chutná. (kuchař)
Když vás někdy v krku pálí, vosa štípne, svíčka spálí, odřete se
pádem z výše. Kdo vám léky předepíše? (lékař)
Kdo vás učí počty, děti? Od nuly až do deseti, od deseti zpět
zas k nule. A kdo zkouší u tabule? (učitelka)
Trámy hoří, střecha padá, jedem k ohni, tradá, tradá! Velitel už
nasedá, zachráníme, co se dá! (hasič)

4. MONTESSORI

5. BÁSEŇ/ PÍSEŇ/
POHÁDKA

•

Poznej předměty v lékárničce a řekni k čemu slouží
(autolékárničce, nebo „domácí“ lékárně)
- Obvaz, náplast, dezinfekce, šátek, teploměr,
léky
Pokus se mamince, tatínkovi nebo sourozenci obvázat
„zraněnou“ ruku obvazem z lékárničky.
•

Píseň: Písnička „Doktora se nebojíme“ viz. Příloha
č. 1

•

Báseň: „Polámal se mraveneček“ viz. Příloha č. 2

Polámal se mraveneček, ví to celá obora,
o půlnoci zavolali mravenčího doktora.
Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys.
Dali prášky podle rady, mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal.
Čtyři stáli u postýlky pátý těšil - neplakej!
Zafoukám Ti na bolístku, do rána Ti bude hej.
Zafoukal mu na bolístku, pohladil ho po čele,
hop, a zdravý mraveneček ráno skáče z postele.

Příloha č. 1

Příloha č. 2 – Polámal se mraveneček
Odkaz na video s obrázkovými materiály k básničce
https://www.youtube.com/watch?v=fPU45iA98OI

Polámal se mraveneček,
ví to celá obora,
o půlnoci zavolali
mravenčího doktora.
Doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru,
bude chlapík jako rys.
Dali prášku podle rady,
mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.
Čtyři stáli u postýlky,
pátý těšil neplakej,
pofoukám ti na bolístku,
do rána ti bude hej.
Pofoukal mu na bolístku,
pohladil ho po čele,
hop a zdravý mraveneček
ráno skáče z postele.

Příloha č. 3 - omalovánka

Příloha č. 4 – Grafomotorický list

Zdroje:
http://vytvarna-vychova.cz/doktora-se-nebojime/
https://cz.pinterest.com/pin/311592867949006655/
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=u%20L%C3%A9ka%C5%99e&rs=typed&term_meta[]=u%7C
typed&term_meta[]=L%C3%A9ka%C5%99e%7Ctyped
https://www.promaminky.cz/rikadla-a-basnicky/pri-nemoci-13/polamal-se-mravenecek-21

