TÉMA TÝDNE 14. - 17. 4. 2020
JARO, VELIKONOCE
Výzva týdne: Zkus vymyslet a udělat nějaký dobrý skutek (můžeš se o
něm poradit s rodiči)
ÚTERÝ
1. TVOŘENÍ

•

Rozkvetlý strom (viz příloha)

2. POKUS/
HRA

•
•

Výroba křídy ze skořápek od vajíček (viz. příloha)
Hra: „Obličejová rozcvička“
Položíme piškot na čelo a úkolem je, dostat jej do
pusy, aniž by spadl na zem. Pokud spadne, vrátí
se zpět na čelo

3. ÚKOL

•

4. MONTESSORI

•
•

Vyprávěj, jak to bylo u vás doma na Velikonoce?
Co jste dělali, jedli a jaké to bylo?
Máš doma nějakou pomlázku? Spočítej, kolik má
pentliček. Jakou mají barvu?
Až půjdeš ven na vycházku, zkus najít alespoň 3
rozkvetlé stromy, jako jsme dnes tvořili (jakou mají
barvu květů, poznáš, co je to za strom?)
Pracovní listy (viz příloha)
Čištění bot (viz příloha)

5. BÁSEŇ/ PÍSEŇ

•
•

Přemisťování vody pomocí houby (viz příloha)
Píseň: „Není nutno“

•
•

https://www.youtube.com/watch?v=9YWcQRKNyjM

•

Báseň: Jarní slunce (viz příloha)

Tvoření – rozkvetlý strom

Pomůcky: temperové barvy, širší kelímek, prázdnou PET lahev, štětec, čtvrtka nebo papír
Postup:
Nejprve nakreslíme štětcem kmen a větve stromu. Konec PET lahve namáčíme do barvy,
podle toho, jaké chceme mít okvětní lístky stromu. Strom ozdobíme kvítky.
Najdeš takový strom rozkvetlý venku?

Výroba křídy ze skořápek od vajíček
Pomůcky: skořápky ze šesti vajec, 1 lžička horké vody, 1 lžička mouky, sítko, papírový
ubrousek, hmoždíř nebo jinou pomůcku na rozdrcení skořápek, popř. potravinářské barvivo
Postup:
Ze skořápek odstraníme všechny zbytky vajíčka, usušíme a rozdrtíme je na opravdu jemný
prach, který ještě na závěr přesejeme přes sítko. V misce skořápkový prach smícháme se
lžičkou horké vody a lžičkou mouky, chceme-li barevné křídy, můžeme přidat i potravinářské
barvivo. Směs mícháme, dokud se všechny části pořádně nespojí. Na papírový ubrousek si
naneseme trochu vzniklé hmoty a vymodelujeme do válečku. Zarolujeme a necháme alespoň
tři dny proschnout. Pak už stačí na jedné straně odloupnout kus ubrousku a můžeme začít
kreslit.

Video návod naleznete i zde:
6:30 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10120743066sikulove/412234100091024/titulky?fbclid=IwAR1TCMKuXmhGRqPon1231FrGugft9ikWaJR5s9K3zOSf
1i9WGZ7oT7eqmHM

Další využití vaječných skořápek z Velikonoc:

Pracovní list

Čištění bot

Pomůcky: tác nebo podnos, košík na potřeby k čištění, kožená bota nebo botička (nemusí být
kožená, potom nebudeme boty krémovat), kartáč, hadřík, krém na boty, leštidlo
Postup:
Nejprve boty očistíme kartáčem. Hadříkem naneseme na boty krém všude, kde jsou kožená
místa, kde je možno botu nakrémovat. Leštidlem nakonec důkladně přeleštíme.

Tip: Tuto pomůcku můžeme umístit k botníku. Pokud bude mít dítě natrénováno na
pomůcce, může se pustit do čištění dalších bot

Přemisťování vody pomocí houby (pro mladší)

Pomůcky: 2 nádoby, větší houba (na mytí tabule), voda
Postup:
Nejprve ukážeme dítěti jak na to – zmáčkneme houbu ponořenou do vody a pustíme ji pod
vodou. Poté uchopíme tak, aby se houba nezmáčkla a přeneseme nad druhou nádobu.
Nakonec zmáčkneme a pozorujeme s dítětem až vymačkáme poslední kapku z houby. Poté
necháme pracovat dítě, dokud se nenabaží

Báseň – Jarní slunce
VYŠLO SLUNCE, ZASVÍTILO,
NA NEBI SE OBRÁTILO.
KAŽDÁ KYTKA MALIČKÁ
RADOST MÁ ZE SLUNÍČKA.
KE SLUNCI SE NAKLÁNÍ,
LÍSTKY Z HLÍNY VYHÁNÍ.

Zdroje:
Tvoření – Rozkvetlý strom –
https://cz.pinterest.com/pin/554646510361343780/?nic_v1=1a0RySCgvJfPGoYO1qPL9tXufltmd5g8K
xgN5UrA%2B3UPRSx6almbho2MA9kl%2BX1MI7

Výroba křídy ze skořápek - https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10120743066sikulove/412234100091024/titulky?fbclid=IwAR1TCMKuXmhGRqPon1231FrGugft9ikWaJR5s9K3zOSf
1i9WGZ7oT7eqmHM
https://www.ireceptar.cz/hobby/nevyhazujte-vajecne-skorapky-maji-prekvapive-vyuziti20190421.html?fbclid=IwAR0-IQgGo36vAv0WmTc2lJQVanQlihSbN5MVlizLqx3PbXEKEGXpLj2GWqc

Mozaika ze skořápek - https://www.mimibazar.cz/navod/12113/mozaika-z-barevnych-skorapekvytvarky-vhodne-pro-skolaky-predskolaky-i-postizenedeti?fbclid=IwAR04lSdCamkfq1dDvxRdbkV5JFRZ9Fw2GDwL4jPfA9bcqwaXCNIVA5wxA5c

Pracovní listy https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=pracovn%C3%AD%20listy%20jaro&rs=typed&term_meta[]=
pracovn%C3%AD%7Ctyped&term_meta[]=listy%7Ctyped&term_meta[]=jaro%7Ctyped

Čištění bot http://www.montessoridoma.cz/?p=570&fbclid=IwAR3Mx8tU6bPsyflJY2ZEBEXVDyBtoomkgOnhJjNRz
9ZGgIOlDrraS1klyz0

Přemisťování vody pomocí houby – vlastní portfolio MŠ ŠkaTULka
Píseň – Není nutno – https://www.youtube.com/watch?v=9YWcQRKNyjM
Báseň – Jarní slunce - https://cz.pinterest.com/pin/335166397249208932/
-

Obrázky: Obrázky google

