TÉMA TÝDNE 12. 4. – 16 .4. 2021
„Planeta Země“
Úkol týdne: Ukliď přírodu. Připrav si gumové rukavice, pytel na odpadky a
vydej se na procházku do přírody. Rozhlédni se, kolik je na zemi odpadků, které
tam nepatří. Ulehči přírodě a posbírej je do pytle.
ČTVRTEK 15. 4. 2021
1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

Malba ohně
- Rozfoukávání
barev pomocí
brčka
- Omalovánka oheň

2. POKUS

Kyslík a hoření
- Důkaz, že oheň ke svému
hoření potřebuje další
element, kterým je vzduch.

3. ÚKOL

1. Svačinka:
Ohýnky jako
pohoštění
2. hoří X nehoří

4. MONTESSORI
Smyslová výchova – hmatové vnímání –
třídění látek

5. Básnička
Opakování z pondělí

1. TVOŘENÍ – Malba ohně - rozfoukávání barev pomocí brčka
Co budeme potřebovat: vodové nebo temperové barvy – červená, oranžová, žlutá,
vodu, pipetu, brčko, lepidlo, malé klacíky
Postup práce:
- Než začneme tvořit na papíře, nasbíráme venku malé klacíky. Nalámeme je na
krátké kousky.
- Malé kousky klacíků nyní nalepíme do spodní
části papíru.
- Až bude lepidlo zaschlé, připravíme si
mističky nebo paletu se třemi barvami –
červená, oranžová, žlutá.
- Pipetou nabereme jednu barvu a přeneseme jí na papír. Rychle, než začne barva
zasychat, vezmeme brčko a rozfoukneme ji. Totéž opakujeme s další barvou.
Naneseme opět pipetou na stejné místo a brčkem rozfoukneme. Barvy se krásně
spojí a vytvoří reálnější podobu barvy ohně.

Omalovánka a pracovní list

2. POKUS – Kyslík a hoření
- důkaz, že oheň pro své hoření potřebuje další element, kterým je vzduch.
Co budeme k pokusu potřebovat: čajovou svíčku, zápalky, sklenici vody, prázdnou
sklenici.
Připrav si čajovou svíčku a zápalky. Než začneme svíčku zapalovat, připravíme si ještě
sklenici s vodou pro bezpečnost. Přineseme si také prázdnou sklenici. Zapálíme
čajovou svíčku a necháme jí chvilku rozhořet. Svíčka hoří, protože má kyslík (vzduch).
Nyní vezmeme prázdnou sklenici a přikryjeme celou čajovou svíčku. Ke svíčce už se
nemůže dostat další kyslík. Po chvilce plamínek dohořívá. Pozoruj, zda je tento fakt
potvrdí.

3. ÚKOL
Příprava svačinky – ohýnky jako pohoštění
Co budeme potřebovat:
-

Toastový chléb, hroznové víno,
sýr, křupavé tyčinky

Připrav pomocí těchto ingrediencí malou
svačinku. Poskládej jídlo na sebe tak, aby
vypadalo jako malé ohýnky. Překvap a udělej se
svačinou radost někomu koho máš rád.
Podívej se na obrázek, ať víš, jak na to! 😊

Oheň – třetí ze čtyř živlů
-

když oheň hoří vytváří teplo, světlo a spotřebovává kyslík

-

oheň - chrání před chladem (kamna, krb), osvětlení (pochodeň, louče, olejová
a petrolejová lampa, svíce), v lese chrání před šelmami - zvířata mají z ohně
strach, pomáhá při přípravě pokrmu, kouřové signály (indiáni), vypalování
porostů, pomocí ohně lze zpracovávat a přeměňovat různé materiály
(vypalování hlíny, tavení kovů) atd.
Pralidé si oheň ještě neuměli sami založit, vypravovali se za ním tam, kde
blesk nebo láva založily požár. Oheň pak museli lidé ve dne v noci hlídat, byl
zdrojem světla, tepla, chránil je před divokou zvěří, opékali na něm maso,
později v něm vypalovali hliněné nádoby.

-

Náměty k diskuzi:
Proč se říká, že oheň je špatný pán? Jak může člověku uškodit? Proč si děti nesmějí hrát se
sirkami, s ohněm? Kdo se stará o to, aby nevznikl nikde požár nebo jej pomáhá hasit?
Vyskytuje se oheň ve volné přírodě? Co se stane, když někdo odhodí hořící sirku nebo
cigaretu? Jak může naopak oheň člověku sloužit?

HOŘÍ X NEHOŘÍ
Dnešním úkolem je určit, zda předmět na obrázku hoří nebo nehoří. Zakroužkuj obrázky,
které by oheň spálil.

4. MONTESSORI – Smyslová výchova – hmatové vnímání – třídění látek
Sada na senzibilizování prstů: podnos s malou miskou, termoska s teplou vodou, dva hadříky
na namočení prstů a na jejich osušení (jedna sada pro učitele a jedna pro dítě)
Materiál
Krabička 1: obsahuje několik párů látek (8 – 10 párů), které se hodně liší strukturou
materiálu, barvou a designem, ale mají stejnou velikost. Např. juta, hedvábí, len, bavlna,
froté nebo syntetické tkaniny
Krabička 2: obsahuje několik párů látek, podobné struktury materiálu, barvy a dizajnu, ale
stejné velikosti.
Poznámka: Látky se musí často měnit, aby byl udržen zájem dětí, a aby získaly více
zkušeností. Páska na oči
Postup práce:
Nejprve postupně vytahujeme kousky látek a jednu po druhé prozkoumáváme. Dalším
krokem je párování. Vytáhneme jednu látku a položíme jí před sebe. Vytáhneme druhou a
spárujeme. Pokud
jsou stejné dáme je
bokem a
pokračujeme
s dalšími druhy.
Pokračováním je
rozvoj slovní zásoby.
Pojmenovávání
druhů látky.
Začneme třemi,
které dítě samo
vybere a zajímá se o
ně.
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