TÉMA TÝDNE 22. 3. - 26. 3. 2021
Ovoce a zelenina
Výzva týdne: Nauč se znát adresu svého domova.

•

Obtiskování zeleniny (viz. příloha)

2. POKUS

•
•

Grafomotorický list (viz. příloha)
Ovocná sopka (viz. příloha)

3. ÚKOL

•

•
•

Najdi v obrázcích z pexesa: brokolici, řepu, celer,
salát…
Polož řepu na stůl, celer pod židli, brokolici za
lampu… (procvičení orientace v prostoru a
předložek pod, nad, před…)
Spočítej, kolik vidíš brambor, kolik je koleček
okurky, lilku, rajčat, paprik, kuliček hrášku…
Která zelenina začíná na písmeno/slabiku…?
Zeleninové pexeso (viz. příloha)

•

Hledání stínu zeleniny (viz. příloha)

1. TVOŘENÍ +
GRAFOMOTORIKA

•
•

4. MONTESSORI

5. POHÁDKA +
PÍSNIČKA

•

Písnička: Zelenina (Svěrák, Uhlíř)
https://www.youtube.com/watch?v=GJ7Ft4q4eto&a
b_channel=IvosMalcharek

•

Básnička: Vitamíny (viz. příloha)

Tvoření – obtiskování zeleniny

Pomůcky: různé druhy zeleniny se zajímavým povrchem (řapíkatý celer,
paprika, kukuřice, mrkev, menší dýně…), nůž, temperové barvy, paleta nebo
mistička, štětec
Postup:
Zeleninu seřízneme tak, aby bylo možné ji obtisknout plochou. Osušíme.
Připravíme barvy na paletu nebo do mističek. Dítě obtiskuje zeleninu. Nakonec
může v obtištěných tvarech najít květiny nebo jiné obrázky, které mu to
připomíná. Dokreslí štětcem případné detaily (stonek u květiny, paprsky slunce
atd.).

Grafomotorický list

Pokus – Ovocná sopka

Pomůcky: 2 citrony, menší nožík, prkýnko, čajová lžička, menší tácek nebo talíř,
2–3 lžičky sody, potravinářské barvivo, pár kapek jaru (není nutné)
Postup:
Vezmeme si citrony a nejdřív je trošku poválíme po stole, aby se uvolnila šťáva
uvnitř. Odřízneme jednu špičku citronu tak, aby byl plochý. To je proto, aby
citron na tácku dobře stál. Snažte se ale neprořezat do dužniny citronu, to by
potom sopka mohla prosakovat. Následně odřízneme druhou stranu citronu,
tentokrát už musíme odříznout větší část. A tohle je teď naše sopka! Uděláme u
obou citronů. Nožíkem teď vyřízneme trochu dužniny. Lžičkou přebytečnou
dužinu vybereme. Na dužinu v citronu můžeme kápnout několik kapek jaru a
barviva, ať je sopka veselejší a živější.
Nyní přichází nejdůležitější část celého pokusu. Aktivujeme sopku! Do citronu
tak přidáme 1 lžičku jedlé sody. Pomocí špejle vnitřek citronu ještě
promícháme. Jakmile sopka zpomalí, můžeme přisypat další sodu. Pokud
budeme chtít sopku aktivovat i později, stačí přidat citronovou šťávu.
Vysvětlení:
Reakce je velmi podobná, jako u limonády. Principem je opět reakce kyseliny
citronové (ve šťávě z citronu) a hydrogenuhličitanu sodného (jedlá soda,
zásada), při které se uvolňuje plyn oxid uhličitý. My jsme zviditelnění reakce
ještě pomohly barvivem a šumění jsme zesílili kapkou jaru.

Zeleninové pexeso

2x vytisknout na čtvrtku a rozstříhat
Pexeso může začít ☺
Další úkoly k práci s obrázky naleznete v tabulce.

Montessori
Hledání stínu zeleniny - párování

Pomůcky: zalaminované a vystřižené obrázky a stíny zeleniny, 2 košíčky, 1 tác
Postup:
Nejprve zalaminujeme a vystřihneme obrázky zeleniny. Připravíme barevnou
zeleninu do jednoho košíčku a černé stíny do druhého košíčku. Oba košíčky
uložíme na tác. Najdeme místo pro pomůcku, kam bude patřit.
Dítě vyndá obrázky a hledá pár – tvar zeleniny a jeho stín.
Kontrola chyby: přiložení barevné zeleniny na stín. Stín nesmí přečnívat.
Nakonec dítě uklidí obrázky do jejich košíčků a vrátí pomůcku na své místo.

Básnička – Vitamíny

Zdroje:
https://pagingfunmums.com/2017/07/25/5-indoor-kids-activities-5/
https://www.pinterest.at/pin/39828777938868883/
https://vida.cz/blog/ovocna-sopka
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/find-right-shade-vegetable-educational-vector26049146

https://cz.pinterest.com/pin/540361655274590664/

