TÉMA TÝDNE 6. - 9. 4. 2020
VELIKONOCE
Výzva týdne: Připrav si oblečení a oblékni se úplně sám/sama
STŘEDA

1. TVOŘENÍ

•
•

Jednoduchý zajíček (viz příloha)
Zajíček z ponožky (viz příloha)

2. HRA

•

Zábavné ťapání
Video návod zde:
https://www.facebook.com/watch/?v=2949772435088200

•

Pohybová hra – „Tref se“
Video návod zde:
https://cz.pinterest.com/pin/339388521922442885/

3. ÚKOL

•

Jak vám jde oblékání? V odkazu najdete zajímavý
trik na obléknutí mikiny ☺
https://www.youtube.com/watch?v=IGDyhSq0Bl8

•
•
•
4. MONTESSORI

5. BÁSEŇ/ PÍSEŇ/
POHÁDKA

•

Přenášení lístečků brčkem (viz příloha)
Hledání vajíček (viz příloha)
Úkoly k pohádce „O Kohoutkovi a slepičce“ (viz
příloha)
Třídění – živočich x rostlina, živé x neživé (viz
příloha)
Párování ponožek (viz příloha)

•

Píseň: Vajíčka

•

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w

•
•

Báseň: Pomlázka - opakování
Pohádka: O kohoutkovi a slepičce (viz příloha)

Jednoduchý zajíček

Pomůcky: 3 roličky od toaletního papíru, lepidlo, temperové barvy, podložka nebo větší
kelímek na namáčení „razítka“, štětec, růžová nebo jiná čtvrtka, černý fix nebo pastelka
Postup:
•

Nejprve si zhotovíme razítko. Dvě roličky stlačíme mírně tak, aby vznikly 2 hrany – ty
budou tvořit ouška. Třetí necháme tak jak je – ta bude tvořit hlavu. Slepíme roličky
k sobě podle obrázku a necháme zaschnout, aby se nám zajíček při tiskání nerozpadl.

•

Když je „razítko“ suché, můžeme začít tiskat.

•

Nakonec dokreslíme štětcem pozadí a fixem detaily obličeje

Zajíček z ponožky

Pomůcky: 1 starší nebo lichá ponožka, černý fix,
provázek, nůžky, rýže nebo jiný materiál na výplň,
pentlička na ozdobu kolem krku, velká lepicí páska
nebo jiný kroužek (nemusí být)

Video návod zde:
https://www.youtube.com/watch?v=giqTWcq6nFk#action=share

Přenášení lístečků brčkem (průprava na logopedii)

Pomůcky: zahnuté brčko, lístečky (mohou mít čísla, ale nemusí), mistička na sbírání lístečků
Postup: Dítě pomocí nasátí brčka „přilepí“ lísteček ke konci brčka. Po dobu přenášení musí
stále nasávat vzduch, aby lísteček držel na konci brčka. Aktivita se může opakovat, dokud
bude děti bavit. ☺ Slouží jako výborná logopedická průprava.
Tip: Tuto aktivitu můžete zařadit do montessori koutku ☺

Hledání vajíček
Hledání vajíček je oblíbenou velikonoční aktivitou. ☺ Ke schování můžeme využít tato
vajíčka, která vystřihneme. Můžeme je také nahradit čokoládovými vajíčky, která děti potom
mohou sníst. V případě hledání vajíček papírových mohou děti dostat za všechna nalezená
vajíčka jedno čokoládové. ☺

Montessori
Třídění ŽIVÉ x NEŽIVÉ

Třídění ŽIVOČICH x ROSTLINA

Párování ponožek

Pomůcky: košíček nebo jiná nádoba na uklizené ponožky, 4 (nebo více/méně) párů ponožek
– obtížnost (podobnost ponožek) určete podle věku dítěte.
Postup: Nejprve ukážeme dítěti postup skládání ponožek podle návodu níže. Poté dítě hledá
páry ponožek a skládá je do košíku tímto způsobem.

O kohoutkovi a slepičce
Kohoutek a slepička šli spolu do obory na jahody. Po chvíli našla slepička jahodu a dala půlku
kohoutkovi. Za chviličku našel jahodu kohoutek. Protože byl ale lakomý, dal si celou jahodu do
zobáčku. Nechtěl se se slepičkou dělit. Jahoda byla ale příliš veliká, a tak se začal dusit.
"Slepičko, slepičko! Dej mi vodu, nebo se udusím!" Slepička honem utíkala ke studánce.
"Studánko, studánko, dej mi vodu. Kohoutek leží v oboře, nožky má nahoře. Bojím se, bojím,
že umře." "Dám Ti vodu, až přineseš od švadleny šátek." Slepička tedy utíkala za švadlenou.
"Švadlenko, švadlenko, dej mi šátek pro studánku. Studánka mi dá vodu pro kohoutka. Leží
tam v oboře, nožky má nahoře. Bojím se, bojím, že umře." "Dám ti šátek pro studánku, až mi
přineseš botičky od ševce." A tak slepička utíkala za ševcem.
"Ševče, ševče! Dej mi botičky pro švadlenku. Švadlenka dá šátek pro studánku. Studánka dá
vodu pro mého kohoutka. Leží tam v oboře, nožky má nahoře. Bojím se, bojím, že umře."
Ševci bylo slepičky líto. Dal botičky švadlence. Švadlenka dala šátek studánce. Studánka dala
vodu slepičce. Slepička honem utíkala do obory za kohoutkem. Dala mu napít a tak ho
zachránila. A kohoutek? Ten už od té doby nebyl vůbec lakomý a se slepičkou se o všechno
hezky dělil.
Úkoly k textu:
•
•
•
•
•
•

Proč potřebovala slepička vodu?
Co si přála studánka, aby dala vodu slepičce?
Komu bylo slepičky líto?
Jak se zachoval kohoutek? Co udělal špatně? Jak by ses zachoval/a ty?
Předškoláci mohou pohádku zkusit převyprávět.
Pokud budete mít chuť, můžete si zkusit doma pohádku zahrát ☺

A takhle jsme dramatizovali pohádku ve ŠkaTULce ☺

Zdroje:
Jednoduchý zajíček - https://cz.pinterest.com/pin/327425835412684256/
Zajíček z ponožky - https://dynamicdad.uk/activities-craft/how-to-make-a-no-sew-sock-bunny/2/

Hra „Tref se“ - https://cz.pinterest.com/pin/339388521922442885/
Přenášení lístečků brčkem https://cz.pinterest.com/pin/303359724903730054/?utm_campaign=rdpins&e_t=41fb2666e0e6416
895c902f872163db3&utm_content=303359724903730054&utm_source=31&utm_term=11&utm_m
edium=2004
Hledání vajíček –https://www.nivea.cz/novinky-od-znacky-nivea/2018/kouzelny-svet-pohadek
Montessori - třídění – Moje album Montessori příroda – Adeline Charneau
Párování ponožek – vlastní portfolio MŠ ŠkaTULka
Pohádka o kohoutkovi a slepičce - https://www.promaminky.cz/pohadky/ke-cteni-30/o-kohoutkovia-slepicce-126
Písnička – vajíčka - https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w

