TÉMA TÝDNE 4. - 8. 5. 2020
Maminky mají svátek
Výzva týdne: Vymysli a upeč s tatínkem sladké překvapení pro
maminku
Čtvrtek
1. TVOŘENÍ

•
•
•

2. POKUS

•
•

Papírové přání
Má i tvoje maminka maminku? Jak
jí říkáš?
Přání můžeš dát s maminkou její
mamince

Hokus, pokus v kuchyni 3 – Vyrob si u maminky
v kuchyni slizkou hmotu
Děti milují sliz, ale kupovaný není zdravý pro jejich
pokožku. Vyrobte si proto domácí sliz z potřeb,
které máte běžně v kuchyni. Bez chemikálii.

3. ÚKOL +
LOGOPEDIE

•

Hra s písmenkem M – najdeš M v časopise? Více
v příloze. Logopedická cvičení na písmeno R
v příloze také

4. MONTESSORI

•

Hledání maminky a jejích oblíbených věcí

5. BÁSNIČKA

•

Básnička:
Maminku neprodám
Kdyby mi někdo řekl, třeba kamarád,
„Prodej mi tu svojí mámu, dám ti za ní hrad.“
Zazvonil bych na to smíchem, jak veliký zvon,
„Neprodám ji, kdybys mi dal třeba milion!
Neprodám ji, neprodám ji, ani za nebe,
Nechám si tu svojí mámu,
Jenom pro sebe!

Papírové přání pro maminku

Pomůcky: staré noviny, čtvrtka A4 ideálně hnědá,
kuchyňská utěrka pěnová, kousek houbičky na nádobí,
temperové barvy, ubrus na zakrytí stolu, nůžky, tyčinka do
uší
Postup:
1. Přehni čtvrtku na polovinu, jako když si vyrábíme ve
školce knížky.

2. Z novin vystřihni trojúhelník, tak jak to vidíš na obrázku a nalep ho do dolní části
přání.

3. Smotej kuchyňskou utěrku do spirály. Aby držela a nerozmotala se, použij gumičku.

4. Namoč konec spirály do temperové barvy a použij jako tiskátko. Neboj se míchat
barvy a natiskni plný puget růží.

5. Z malé houbičky vystřihni s maminkou tvar lístečku a použij také jako tiskátko.

6. Tyčinkou do uší dodělej pár bílých puntíků.

7. Nech vše dobře zaschnout. Dovnitř můžeš s tatínkem napsat mamince třeba
básničku, nebo nakreslit obrázek.
Tip: Video návod zde: https://www.thecrafttrain.com/stamped-rose-card/?jwsource=cl

Hokus, pokus v kuchyni 3
Pomůcky:
1. vroucí voda
2. šálek
3. želatina
4. kukuřičný škrob
5. lžička
6. vidlička

Postup:
1) Naplňte šálek vroucí vodou a přidejte tři lžičky
želatiny

2) Nechte ji změknout a pak ji rozmíchejte vidličkou.
Přidejte ¼ šálku kukuřičného sirupu a míchtejte,
dokud nevzniknou dlouhé provazce nebo sliz.

3) Směs nechte pomalu zchladnout a podle potřeby po
malých dávkách přidávejte vodu, dokud nezískáte
požadovanou strukturu.

Hra s písmenky
Pomůcky: staré noviny, časopis, nůžky, lepidlo, bílý papír
Postup:
Mladší děti
1) Rodiče vystříhají ze starých novin hromadu písmen tak, jak je na obrázku. Většina
z nich musí být písmeno M (velké tiskací i malé psací). Zvolte jakoukoliv barvu i
velikost. Mezi písmeno M vystřihněte A, Á také ve větším počtu a různé velikosti.
Nakonec přidejte pár písmen navíc, která vám přijdou pod ruku.

2) Podívej se na obrázek písmene M, M jako máma (pracovní list z předešlých dní),
obtáhni ho znovu dvěma prsty. Podívej se na hromádku písmenek, zkusíš písmeno M
najít? Až ho najdeš, dej písmeno do řady tady na papír.
3) Postup opakujeme i s písmenem A.
4) Až najdeš všechny písmena, můžeš je začít lepit na papír buď dle své fantazie, nebo
podle barvy, či dle velikosti.

Starší děti
1) Podívej se na písmenko M, které jsme trénovaly. Skládal jsi ho z větviček,
kamínků, lístečků a teď je čas zkusit se podívat do novin. Najdeš tam nějaké
písmeno M?
2) Pokud jsi nějaké písmeno M našel, vystřihni ho. Najdi alespoň 6 písmenek M.
Pokus se najít jedno opravdu velké a jedno opravdu malinké. Najdi různé barvy
písmene M.
3) Maminka ti ukáže, jak vypadá písmeno A, zkus ho taky najít a vystřihnout.
4) Mezitím maminka najde písmeno Á a vystřihne ho.
5) Seřaď písmena od největšího po nejmenší.

6) Zkus z písmen složit slovo MÁMA, tak jako jsi to dělal z větviček či kamínků.

7) Když budeš mít chuť, zkus najít v časopise písmenka svého jména a podepsat se

LOGOPEDICKÉ OKÉNKO 6

R

Milé děti,
dnes budeme ještě stále cvičit hlásku R a to s dalšími spojeními než s TR.
Nejdříve však rozcvičíme jazýček a ukážeme rodičům, jak umíme napodobit:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

malý traktor T, T, T – T, T, T
velký traktor D, D, D – D, D, D
nejmenší traktor N, N, N – N, N, N
Teď jedou všichni 3 dohromady: TDN, TDN, TDN – TDN, TDN, TDN
Ještě si zkusíme trubku: Tda-dá, Tdo-dó, Tdu-dú. Tradá, trodó, trudú.
Teď si napodobíme zvuky:
Medvěd dělá bdum, bdum, bdum – brum, brum, brum.Můžeš napodobit i kývavý
pohyb medvěda. Drž ruce vbok a napodobuj kývavou chůzi a při tom vyslovuj bdum,
brum…
Teď uděláme prskavku. Prsty sevři do dlaní a naopak je rozevírej. Při rozevírání prstů
říkej pdsk, pdsk, pdsk – prsk, prsk, prsk.
Teď napodobíme hlídacího psa, který vrčí u plotu. vdd, vdd, vdd – vrrr, vrrr, vrrr.
Holub na střeše vrká: , vdkú, vdkú, vdkú – vrkú, vrkú, vrkú.
Nakonec uletí a udělá: fdnk, fdnk – frnk, frnk. A je pryč.
Vrána kráká: kdá, kdá, kdá – krá, krá, krá.
Prasátko dělá: chdo, chdo, chdo – chro, chro, chro.

Teď si zahrajeme na ozvěnu: Opakuj po rodičích.
• Petr, svetr, metr, kmotr, lotr, vítr, kilometr – vytleskej slovo do slabik.
Která slova se rýmují?
• Opakuj další slova. Bdum, brum, brko, brnění, Brno, brzo,
Pdsk, prsk, prská, prskavka, proto, protože, provaz, proudí, prodavač. Jak
pojmenujeme paní v obchodě? To je p………….aVytleskej to slovo do slabik a
spočítej je.
• Vdd – vrrr, vdt-vrt, vdata – vrata, vdak-vrak, vdtá – vrtá, vdána-vrána, vdže-vrže.
• Vdatavdžou. Vrata vržou. Vdána kdáka. Vrána kráká. Véna vdtávdtačkou. Véna vrtá
vrtačkou.
• Fdd – frr. Fdanta-Franta, Fdantík-Frantík, Fdantišek-František. Fdanta stojí ve fdontě.
- Franta stojí ve frontě.
• Kdá – krá, kdáčí, kráčí, kdása-krása, kdásný-krásný, kdajíc-krajíc, kduh-kruh, kdejčíkrejčí. Kdejčí ušil kdásnékdoje. Krejčí ušil krásné kroje. Cukdú-cukrů.

•

Chdo-chro, chdochtá-chrochtá, chdápe-chrápe, chdoupá-chroupá. Na každé slovo
vymysli 1 větu.chrápe, chrochtá, chroupá.

•

PŘEDŠKOLÁCI a TAKÉ VŠICHNI, CO CHTĚJÍ OPRAVIT POPLETENÉHO
TISKAŘE. POPLETL SI NĚJAK SLOVA. MUSÍME JE OPRAVIT. ZKUSTE TO.
NEJPRVE SI PROHLÉDNI OBRÁZKY a POJMENUJ JE. PAK TI MAMINKA
PŘEČTE POPLETENÉ VĚTY a TY SI UŽ BUDEŠ VĚDĚT RADY. NEBO TI
PORADÍ NAŠE KAMARÁDKA ŽIRAFKA. UŽ JSTE JÍ DALI JMÉNO???????????

PROCVIČUJEME PŘEDLOŽKOVÁ SPOJENÍ. ODPOVÍDEJ CELOU VĚTOU NA
OTÁZKY NA OBRÁZKU.

Tak opět za týden se na vás bude těšit vaše logopedka. Možná už někteří z vás budou ve
školce. Hodně sluníčka !!!!

Montessori – hledání předmětů
Pomůcky: vytištěná fotka maminky, mouka,
zapékací skleněná mísa/skleněná miska staré
noviny, nůžky, lepidlo, bílý papír
Postup:
1) Vystřihni fotku maminky a nalep ji
doprostřed bílého papíru.
2) Prolistuj časopis a vystřihni to, co by se
mamince mohlo líbit a udělat jí radost. Nalep obrázky kolem maminky.

3) Na obrázky dej průhlednou mísu a nasyp do ní mouku. Všechno uhlaď a začni hledat.
Kterou věc jsi našel jako první? Vytleskej ji a řekni, kolikrát si tlesknul. Starší děti určí
počáteční a koncové písmeno.

4) Najdi postupně všechny věci.
Obměna hry: Obrázky vybírá maminka, ty je hledáš pod moukou.

Pracovní list pro předškoláky
Maminka vaří oběd a potřebuje tvou pomoc s mícháním.

Pracovní list předškoláci 2 – dokresli mamince květináč plný květin.

Zdroje:

Pokus https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9y8EJADAIA8CNiomm1f0XK9ji9~_CYRHoWwK2
UFj~%3BwQQzglFPEhzI2wAa8S~%3BiAHuACGRIUgg~-~.bps.a.2821838851265861&type=1&__xts__[0]=68.ARAT7Ak1LtEdsNTPp0FA5B9tjF19cWJEWXCTZu7
pD9z8CBqITWrArs9gxDisnK65RApV1LJ08M6L_QQzutZCfOUC8ngfG_0pCXMz3VixEtCrLCEmWfzqs1UIzi
HQITW_evv0vJaydCwjZqfBSLb7ZqRbH0EI4fpRYX7CygXRJuckmpz0lDBKereg6Rqn_DnsCxH9aeAApwE_tmhD
Ybain6UjjYTKip9aBODN6Ew9FdK7b7yHaNulsb57UmYtQ_ezNq1zeib_J5NINX8qNq8DFQg4E4IO467U2
YYaLbKvwH9uPsKp598xitQC528Q6N-KEfpvFcOeBSJS7tzrVKi0HTdvbUGqeQRcJnKEIKgIjW0-wcwnYSvaDX3urhROg5K9OT1Nv5vcqFw867luOE99gYkuHPXtzCxrGtLmR6cO5bKfDfQIQ4BQsiLbVsUo_k
nVb1wZnilCRqLohXeQqC&__tn__=HH-R

Šikula i doma – Perličky Mini Školičky
Básnička – básnička z dob studia paní učitelky, anonymní autor
List pro předškoláky -http://www.e-predskolaci.cz/pro-ucitele/121-ten-dela-to-a-ta-zase-tohle
List pro předškoláky 2 - https://www.konvalinova.com/wp/wp-content/uploads/2020/05/mamincekytka.pdf

