TÉMA TÝDNE 4. - 8. 5. 2020
Maminky mají svátek
Výzva týdne: Vymysli a upeč s tatínkem sladké překvapení pro
maminku
Středa
1. TVOŘENÍ +
OMALOVÁNKA

•

Květina, která nikdy neuvadá + omalovánka

2. POKUS

•

Hokus, pokus u maminky v kuchyni 2
Co se stane s gumovým medvídkem, když ho přes
noc necháme potopeného ve skleničce? Vyzkoušej
si pokus podle návodu.

3. ÚKOL

•

Maminka ti chystá každý den
snídani i svačinu. Zkus jí dnes
udělat sváteční svačinu ty.
Jak na rozkvetlou svačinu se
dozvíš v příloze

•

4. MONTESSORI

•
•
•
•

Na jaké písmenko začíná slovo Máma
Vytleskej slova Dar, Máma, Maminka, Nejhodnější
U každého slova řekni, kolikrát jsi tlesknul
Více v příloze o písmenku M

5. POHÁDKA +
PÍSNIČKA

•

Mají také zvířátka maminku? Co myslíš? Znáš
nějakou pohádku, kde taková maminka je? Podívej
se na obrázek a přečti si pohádku O třech
kůzlátkách s tvojí maminkou.
Písnička – Valčík pro maminku

•

Květina, která nikdy neuvadá

Pomůcky: temperové nebo akrylové barvy, štětec, šišky z
borovice, drobnější klacíky, tvrdší kartón nebo dřevěnou
desku, tavná pistole, třpytky dle chuti
Postup:
1. Vyber si šišku, která se ti nejvíce líbí.
2. Pomaluj celou šišku nebo jenom kousek z ní
tak, aby vypadala jako květina. Je jen na tobě,
jaké barvy si vybereš, maluj tak, jak se ti líbí.
3. Pomalovanou květinu nech zaschnout.
4. Popros o pomoc maminku a pomocí tavné
pistole přilepte šišky na kartón do horní části.
5. Z klacíků udělej k šiškám stonky a taky je
s maminkou přilep.
6. Z pondělí máme doma bezbarví lak ve spreji,
který znovu využijeme, abychom šišky zalakovaly.

Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s tavnou pistolí.
Tip: Nemusíte šišky jen lepit na kartón, lze je přilepit rovnou ke klacíku a použít jako zápich
do květináče/vázičky
Tip 2: Co se stane, když na ještě mokrou barvu nasypete třpytky?

Pokus u maminky v kuchyni 2 – Medvědi
Pomůcky:
1.
2.
3.
4.

Dvě sklenice
Voda
Gumový medvídci
Kola

Postup:
1) Každou sklenici naplň jinou tekutinou

2) Do každé sklenice dej jednoho gumového
medvídka a nech je ve vodě celý jeden den.

3) Vyndej medvídky ze sklenic ven a podívej se, co
se stalo.
Medvídci se zvětšili, protože jsou plní vody,
kterou želatina z které jsou vyrobení do sebe
nasála.
Vysvětlení pro rodiče: Jestliže tekutiny protékají
polopropustnou membránou, která některé látky – většinou tekutiny – propouští a jiné
nikoli, dochází k osmóze. Gumoví medvídci jsou vyrobeni ze želatiny a vody, přičemž nejprve
je tato látka v tekutém stavu, poté zchladne a vznikne tuhý, gumový roztok. Důvodem je
přítomnost želatiny, jejíž molekuly se podobají řetězcům a vytvářejí pevnou hmotu. Medvídci
se zvětšili, protože se voda pomocí difúze dostala skrz jejich polopropustnou membránu
a dosáhla izotonického stavu, kdy se koncentrace molekul vody uvnitř i vně medvídka
vyrovnala.

Svačinka pro maminku
Ingredience: plátek chleba, pomazánkové máslo, bylinky, sedmikrásky, maceška, bršlice kozí
noha, talíř, nůž
Motivace: Maminka nám chystá jídlo každý den. Protože bude mít maminka svátek,
přichystej jí svačinku ty, aby měla radost.
Postup:
1) Na zahrádce natrhej pár sedmikrásek bez stonků, pažitku, petrželku a jeden květ
macešky. Dávej při tom pozor na broučky.
2) Všechno co jsi natrhal, omyj pod vodou.
3) Chleba namaž pomazánkovým máslem a ozdob květinami.
4) Polož na talířek a popřej mamince dobrou chuť.

Montessori – písmeno M
Pomůcky: kamínky, klacíky, lístečky, papír A4
Postup:
1) Dvěma prsty přejeď podle šipek po písmenku M

M

2) Posbírej kamínky a vyskládej je do písmenka M

3) Zkus vyskládat písmeno M z různých materiálů, které najdeš doma nebo na
procházce.

4) Pokud ti toto písmenko jde, zkus napsat MÁMA podle vzoru:

Když už budeš venku, zkus splnit některý z těchto úkolů:

Malované čtení – O třech kůzlátkách

Písnička – Valčík pro maminku

Melodii písničky si můžeš pustit na této adrese https://www.youtube.com/watch?v=LxkVislx0hs

Předškoláci
Mamince se do spíže dostala myš! Všechno jí tam chtěla sníst, naštěstí to uviděl kocour
Mikeš a začal myšku vyhánět.
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