TÉMA TÝDNE 19. - 23. 4. 2021
Zvířátka ze Zoo
Pátek
1. TVOŘENÍ +
OMALOVÁNKA




2. POHYBOVÁ

HRA

3. ÚKOL

Krokodýlí zuby – umíš vymodelovat z modelíny
zuby krokodýla?
Vybarvi si svého krokodýla



Krokodýlí závody
Zkus s hračkou na zádech
prolézt po čtyřech dráhu,
zvládneš to tak, aby plyšák
nespadl?



Zjisti, co to znamená, když se
řekne „Krokodýlí slzy“
(Neupřímný pláč, falešný, že
někomu není něco líto doopravdy)



4. MONTESSORI



Krokodýlí lezení – stříhej podle toho, jak který
krokodýl lezl.

5. PÍSNIČKA +
POHÁDKA
PŘED SPANÍM

•

Znáš taky písničku o malém krokodýlovi?
Poslechni si ji, můžeš si u ní zatancovat :)
Pusť si písničku podruhé a popros maminku nebo
tatínka, aby ji občas zastavili. Když písnička
přestane hrát, musíš si lehnout na zem, jako
krokodýl.
Krokodýl žije v Africe – poslechni si a zazpívej
písničku Pět minut v Africe

•

•
•

Motivace: Povídání o krokodýlovi
Viděl jsi někdy krokodýla? Dokázal bys říct, jak vypadá?
Krokodýl je plaz, kterého se bojí zvířata i lidé. Má velké tělo, silný ocas, lebku má mohutnou
a z dutých kostí. Na těle má rohovité štíty, plave pomocí silného ocasu, končetiny má u těla.
Nejvíce svalů má v oblasti krku a končetin.
Žije ve vodě, v malých řekách. Nejčastěji žije v Africe okolo řeky Nil. Nebo v jižní části
Ameriky. Největším krokodýlem je krokodýl mořský. Jeden krokodýl mořský měl 6,3 metrů
a vážil přes 1200 kg. Krokodýlové se neumějí potápět a proto často odpočívají s otevřenou
pusou, tím se ochladí i když je jim teplo. Samy si teplo neumějí udělat a proto je vídáme se
vyhřívat na sluníčku.
Co krokodýl žere? Různé savce, ptáky nebo ryby ale i mršiny
Pomůcky: modelína, podložka x samotvrdnoucí hmota bílá
Postup: Podívej se na obrázek krokodýla, který odpočívá s otevřenou pusou. Zkus z modelíny
jeho zuby vymodelovat.
1) Modelínu zahřejeme v rukách, aby byla vláčná
2) Zub modelujeme tak, aby byl dole široký a ve vrchní části byla špička.
3) V případě samotvrdnoucí hmoty - Do zubu si můžeš udělat dírku a pověsit po zaschnutí na
krk

Omalovánka
Na další straně najdeš omalovánku hlavy krokodýla. Vybarvit ji můžeš buď jak vidíš na
obrázku, nebo zkus míchat barvy, aby vypadal jako na fotce u zubů.
K vybarvení použij temperové barvy, místo štětce houbičku. Tou ti lépe půjde barvy na
papíře míchat. Černým fixem můžeš dokreslit detaily.

Pohybová hra:
Zkus s hračkou na zádech prolézt po čtyřech dráhu, zvládneš to tak, aby plyšák
nespadl?

Pomůcky: Plyšáci, polštářky, deka…
Postup:
1) Z pomůcek vytvoř dráhu, kterou krokodýl musí projít. Může to být kličkování mezi
plyšáky, přelézaní deky, podlézání židle nebo pod stolem, přelézání přes…? Jakou
dráhu zvládneš vytvořit?
2) Dej si plyšáka na záda a zkus dráhu projít, aniž by ti spadl dolů.
3) nezapomeň chodit po čtyřech, jako krokodýl. Dávej pozor na kolena, neměla by se
příliš dotýkat země.
Tip:
•
•

Pokud máš doma sourozence, můžete si spolu udělat krokodýlí závody.

Montessori – nácvik stříhání – jak leze krokodýl?

Stříhej po řadách po černých čárách. Rozstříhej na jednotlivé obrázky

(Lepší rozlišení stříhání zde –
https://livingmontessorinow.com/wp-content/uploads/2017/08/Alligator-CuttingStrips_LivingMontessoriNow.pdf)

Obrázky vystříhej a seřaď :)

Písničky na pátek

Písnička Chňapík
•

Písnička na tanec a hru na sochy :)

https://www.youtube.com/watch?v=8hjV6-GKbCI

Pět minut v Africe
•

Podívej se na video, pozorně poslouchej a
zkus se písničku naučit

•

Noty a text najdeš na další straně

https://www.youtube.com/watch?v=8042cjNgfCQ

Pohádka před spaním – Jak krokodýla rozboleli zuby
https://junior.rozhlas.cz/pohadka-k-poslechu-kdyz-krokodyla-rozboli-zuby-8064649
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