TÉMA TÝDNE 27. - 30. 4.(1.5.) 2020
ČARODĚJNICE
(1.MÁJ, LÁSKY ČAS)

Výzva týdne: Zkus vymyslet vlastní jméno pro sebe jako čarodějku/čaroděje.

ČTVRTEK
1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

•
•

Ovocný strom z tyčinek do ucha (viz příloha)
p
Srdíčka z ruličky
ky od toaletního papíru (viz příloha)

2. POKUS

•
•

Omalovánky, pracovní listy (viz příloha
říloha)
Tajné písmo (viz příloha)

•

- Pokus prováděj pouze s rodiči 
„Uhodneš všechny hádanky?“ (viz příloha)
p

3. ÚKOL

• Pokud jsi za celý týden splnil alespoň některé
úkoly, GRATULUJI. Získáváš Čarodějnický diplom

pro _________ (Na prázdné místo napiš svou
výzvu týdne. Pokud ještě nemáš své čarodějnické
jméno, zkus rychle popřemýšlet a vymyslet si ho.
Pokud tě nic nenapadne, napiš (nebo rodič) své
pravé jméno.  (viz příloha)
Bonus:
První Máj
•
•

Je svátek zamilovaných, svátek práce
Tento den je každý rok hned po čarodějnickém
čarod
dni
a to 1.5. (1. Května) – celý měsíc
mě
květen je

•

•
•
•
•
•

4. MONTESSORI

označován jako měsíc lásky
Tento svátek i průběh celého měsíce má mnoho
tradic - například, že dva lidé, kteří se mají rádi, si
dají pusu pod rozkvetlým stromem (třešní).
„Řekni mamince a tatínkovi, ať si jdou dát pusu
pod rozkvetlý ovocný strom“.
Povídání s rodiči o významu slova LÁSKA
„Kde všude můžeme lásku najít?“
„Koho máš rád? Co máš rád?“
„Řekni mamince a tatínkovi, že je máš rád a dej
jim pusu .“
Rytmizace slov
- MÁJ
- LÁS-KA
- KVĚ-TEN
- KVĚT
- PU-SA
- PU-SIN-KA
- PU-SI-NEČ-KA

•

Pečení – Jahodovo-banánový milkshake
„Jako ve ŠkaTULce“

•

„Natrhej na louce nebo v lese alespoň 5 rostlin a
správně je pojmenuj.“ Druhy najdeš v (příloze)

5. BÁSEŇ/ PÍSEŇ/

•
•

Píseň: Čarování (opakování
Báseň: Kouzelnická (opakování)

PŘÍLOHY
Ovocný strom

Pomůcky: čtvrtka/ papír, temperové barvy, tyčinky do ucha, štětec
Postup: Na čtvrtku/papír nejprve namaluj štětcem holý strom (kmen, větve). Po té si
namáčej tyčinku do ucha do barev a obtiskni k větvím. Tím ti postupně vznikne krásně
rozkvetlý strom. 
Srdíčka z ruliček od toaletního papíru

Pomůcky: Ruličky od toaletního papíru, temperové barvy, lepící páska, nůžky, papír/čtvrtka
Postup: Z ruličky od toaletního papíru vytvoříme obrys srdíčka tím, že jednu část lehce
vmáčkneme v polovině, a aby držel tvar, připevníme lepící páskou. Na protilehlé straně
vytvoříme lehce „špičku“ a vznikne nám tvar srdce (viz foto.). Po té už se můžeme vyřádit
obtisknutím několika srdíček na papíře libovolného formátu. Lze vytvořit i přáníčko. Můžeš
použít různé barvy.

Tajné písmo

Pomůcky: špejle nebo slabý štěteček, ocet, citrónová šťáva, mléko, papír, svíčka, zápalky
Postup: Nakresli obrázek nebo napiš vzkaz špejlí nebo slabým štětečkem namočeným do
octa. Tajný text nebo obrázek nech dobře zaschnout na vzduchu (ne na topení), aby se stal
neviditelným. Písmo zviditelníš pohybováním papíru nad plamenem svíčky. Dej pozor, aby se
papír nevznítil a nezačal hořet. Ke zviditelnění můžeš použít i zahřátou žehličku, kterou
budeš přejíždět papír položený na přeložené dece. Tento pokus prováděj pouze s rodiči. 
Obměna: Pokus můžeš opakovat, jen místo octa použij citronovou šťávu nebo mléko.
Hádanky
Dneska si dám k obědu
dvě princezny na medu.
Zapiju je vodou z řeky,
pantáta král pukne vzteky. (DRAK)
Ocas, rohy, kozí nohy,
ke zlým skutkům mám já vlohy!
Rohy a kopyta mi sluší,
prodej mi svou hříšnou duši! (ČERT)
Dlouhé vousy a čapka do špičky,
maličká ouška, nožky i ručičky.
V malé chaloupce sedm nás bydlí,
sedm je postýlek, stolků i židlí. (TRPASLÍK)
Nejsem žádná krasavice,
na nose mám bradavice.
Straším mámy, straším děti,
skvěle létám na koštěti. (ČARODĚJNICE)
Ani bazén, ani kyblík,
můj domov je chladný rybník!
Kamarádky rybičky
lákají mi dušičky. (VODNÍK)

Montessori – jahodovo-banánový milkshake

Ingredience: jahody, banány (lze i jiné ovoce, zaleží na každém), mléko, led
Postup: Nakrájíme jahody a banány na trojúhelníčky a dáme do nádoby. Potom ručním
mixérem promícháme. Mléka a jahod možno i víc podle chuti. Potom přidáme led a dáme na
chvíli do ledničky. Po vyndání je koktejl připraven.
Montessori – Poznávej rostlinky
Druhy rostlinek, které můžeš právě teď najít v přírodě.

Smetánka lékařská – pampeliškový sirup (viz níže)
Sedmikráska chudobka – květy sedmikrásky čistí tělo a jsou skvělé i jako ozdoba na talíři.
Bika ladní – lidově kominíček
Kopřiva dvoudomá – domácí kopřivový čaj z čerstvých mladých kopřiv.
Další aktivita, kterou můžeš dělat, třeba z pampelišek. 

Nevařený pampeliškový sirup
Ingredience: 1 litr pampeliškových květů (asi 100 ks), 400 g cukru krupice, 2 dcl vody
Postup: Na čistém místě bez dopravy natrháme mladé nezaprášené pampeliškové květy,
které necháme mírně zavadnout. Vyleze z nich hmyz, který zde má často úkryt.

Logopedické okénko od naší paní logopedky Mirky 

LOGOPEDICKÉ OKÉNKO 5
Dobrý den děti,
minulý týden jsme se učili
ili hýbat s jazýčkem a dělali
lali jsme zvuky jako malý a velký traktor.
Než začneme
neme vyvozovat hlásku R, znovu si vyzkoušíme všechny cviky jazyka a ukážeme
znovu mamince čii tátovi jak jezdí:
• Malý traktor T, T, T
• Velký traktor D, D, D
• Malinký traktor N, N, N.
Traktory spolu kamarádí a jedou spolu na výlet. Ukažte jaký vydávají spolu dohromady zvuk?
• TDN, TDN, TDN – 3x opak. Nejprve pomalu pak rychle. Jedou z kopce.
• Závodní auto, umíme také napodobit: DN, DN, DN, opak. 6x a postupně
postupn zrychlujeme.
• Zvuk trubky, umíme také napodobit: TdÁ-dÁ,
TdÁ
Tdó-dÓ, Tdú-dÚ,
dÚ, Tdamtadá 3x opak.
• Znovu si zatroubíme: Tdam-ta,
Tdam
Dam-ta, Tdam-Ta-Dá.
Dá. 3x potichu. D je pomocná
hláska, kterou vyslovíme jen tupě
tup tlumeně a lehce. Pokud se začíná
číná objevovat R,
podpoříme
íme výslovnost s R potichu a pak nahlas.
• Říkej s maminkou: Tdá, Tdó, Tdú, Tdú-dú,
Tdú
Tdubkatdoubí. Tdubačtdoubí
čtdoubí na tdubku.
• Tdubkatdoubítdamtadá.
- Postupně tlač jazyk za horní zoubky a místo „D“ vyslovuj „R“.
• Zahraj si na ozvěnu.
nu. Opakuj po mamince čii tátovi tato slova. Nejprve s D pak s R.
- Tdn, tdnka, tdní, tdochu,
ochu, tdošinku,
t
tdám, tdáva, tduhla, tduhlička, tddubka, tdubička,
- Petd, svetd, metd
• A teď se naučíme
íme básničku.
básnič
Někomu už půjde s hláskou R, někdo
kdo se jí naučí
nau
s tlumeným D.
Tr(d)nky, trnky, trpké, chudé,
Kdo vás trnky trhat bude?
Trpaslíček trnky trhá,
Trhání mu dlouho trvá.
Trhá trnky v trní v lese,
do trhu pak trnky nese.
•

A ještě 2 hádanky. Jestlipak víte, co to je?

Po širém moři se točí,
í, ani trošku se nenamočí.
nenamo (vítr)
Proletí okenní tabulí a přece
ece ji nerozbije. (sluneční paprsek)

NĚCO PRO PŘEDŠKOLÁKY
•

Odpovídej na otázky celou větou.¨

Odpovídej celou větou a dej pozor na koncovky slov po předložkách.

Za týden zase ahoj s naší žirafkou a LOGO okénkem. Vaše logopedka.

Čarodějnické diplomy

Omalovánky, pracovní listy

Zdroje:

Omalovánky https://www.google.com/search?q=omalov%C3%A1nky+srdce&oq=omalov%C3%A1nky+srdce&aqs=
chrome..69i57j69i65l3j69i60l4.2822j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://vyrabimesdetmi.rajce.idnes.cz/Carodejnice/625295131
Tvoření - https://cz.pinterest.com/pin/671599363170865819/
Milkshake https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk029Ye_knAe9Vr3kFkfhunpM0GrOQQ%3A15881500442
88&ei=HDpXvqGEczLgweb6r3YAQ&q=milkshake&oq=milkshake&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADI
CCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6BAgjECc6BQgAEIMBOgQIABBDUM_BAVjszQ
Fg9c4BaABwAXgAgAG0AYgBuAmSAQMzLjaYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psyab&ved=0ahUKEwj6hPX5n43pAhXM5eAKHRt1DxsQ4dUDCAw&uact=5
Montessori - https://sever.rozhlas.cz/sedmikraska-je-nejen-krasna-ale-i-jedla-primo-leciva-7783497
www.google.com
Tajné písmo – pokus - https://www.zsletohrad.cz/eu/chemie/pokus24.htm

