TÉMA TÝDNE 30.3.-3. 4. 2020
ZVÍŘATA NA STATKU
Výzva týdne: Trénuj kouzelná slůvka: PROSÍM, DĚKUJI, PROMIŇ
PÁTEK

1. TVOŘENÍ

•
•

Pejsek - skládačka
Dvoreček pro zvířátka

2. POKUS/
HRA

•
•

Pokus „Černo-bílá podívaná“
Pohybové BINGO

3. ÚKOL

•

4. MONTESSORI

•
•
•

Dnes si uděláme takovou hádanku – budeme
poznávat chuť jídla, které nám mohou dát zvířata z
farmy (mléko, sýr, maso, vejce) – připravíme
předem a zavážeme dítěti oči, dítě poté hádá co je
to za potravinu, popř. může říci zvíře, které nám to
dává
Pracovní list (viz. příloha)
Šroubování
Sledování počasí

5. BÁSEŇ

•

Zopakuj si všechny básničky, které jsme se naučili
o bacilech a správném mytí rukou
(Nosíme roušky, Aby byly ručičky čisté jako
rybičky, My vire nedáme)

Pejsek – skládačka

Pomůcky: barevné papíry v hnědých odstínech (bílý papír a pastelky), tužku, nůžky, lepidlo,
černý fix
Postup:
1. Nejprve si obkreslíme a vystřihneme části hlavy a zadečku pejska dle šablony.

2. Složíme a slepíme jednotlivé části dle obrázku.

3. Poté ustřihneme 2 stejně široké proužky (můžeme různé barvy) a skládáme z nich
„harmoniku“ – slepíme 2 konce k sobě do pravého úhlu. Překládáme střídavě proužky na
protější stranu tak, aby vznikala „harmonika“ – tělo pejska.

4. Nakonec slepíme části těla pejska k sobě.

Dvoreček pro zvířátka
Tento týden jsme si vyrobili hodně zvířátek, která bydlí na statku nebo farmě. Aby se mohla
zvířátka volně proběhnout, tak je pustíme na dvoreček, který má plot, aby zvířátka neutekla.
Pomůcky: větší hnědá čtvrtka (nebo obarvená hnědou temperou)/víc menších čtvrtek, které
spojíme k sobě, hnědý papír na plot, nůžky, lepidlo, lýko nebo jiný světlý provázek/seno –
nalepíme jako podestýlku
Takhle jsme vyrobili dvoreček pro zvířátka ve ŠkaTULce ☺ tvým úkolem je vytvořit taky
takový dvoreček pro tvá zvířátka:

Pokus „Černo-bílá podívaná“

Pohybové BINGO
Jóga s králíčkem – POZDRAV
SLUNCI
Datum:

Tanec na tvou oblíbenou
písničku
Datum:

Ranní rozcvička
(vymysli pro ostatní krátké
cvičení)
Datum:

Skákání panáka
Datum:

Kutálení + házení míčem
Datum:

Chůze po provaze/šátku po
dobu relaxační písničky
Datum:

Kolik zvládneš dřepů za 1
minutu?
Datum:

Skákání přes švihadlo / skoky
snožmo 1 minuta
Datum:

Procházka po zahradě x do
přírody
Datum:

Postup: Bingo se hraje tak, že musíš splnit 3 úkoly – buď v řadě, ve sloupci a nebo na šikmo. Když máš
úkoly splněné, řekne se BINGO a hra končí. Pokud tě budou úkoly bavit, můžeš je splnit všechny ☺
Do políčka si zapíšeš datum, kdy jsi úkol splnil.

Pracovní list
Zakroužkuj správné mládě, které patří ke zvířeti na začátku. Pojmenuj, jak se říká samci,
samici a mláděti.

Montessori
Šroubování
Pomůcky: šrouby a matice různých velikostí, tác, mistička na matice
Postup: Zhotovíme pomůcku z dostupných materiálu. Dítě zkouší, která matice pasuje na
který šroub. Zašroubuje matici až na konec šroubu (trénink trpělivosti).

Sledování počasí
Pomůcky: karton, barevný papír, nůžky, lepidlo, šroubek s matičkou
Postup: Zhotovíme pomůcku k počasí z dostupných materiálů. Pomůcku umístíme na
dostupné místo. Sledujeme každý den počasí a posouváme šipku podle změn počasí.

Zdroje:
Tvoření – pejsek – https://www.seasonalmemories.com/wp-content/cache/all/toy-story-slinkycraft-for-kids/index.html

Tvoření – dvoreček pro zvířátka – vlastní portfolio MŠ ŠkaTULka
Pokus „Černobílá podívaná“ – 50 báječných experimentů: Udělej si sám a žasni (MINDOK)
Pracovní list https://www.google.com/search?q=pracovn%C3%AD+list+zv%C3%AD%C5%99%C3%A1tka+na+statk
u&rlz=1C1GGRV_enCZ751CZ751&sxsrf=ALeKk01TLhGDoFMP6x_mZNY8us619snzmA:1585840358448
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirgfHZg8roAhXF0qQKHZFMAAwQ_AUoAXoECAsQAw
&biw=1366&bih=576#imgrc=PkI-XyvW21TxnM&imgdii=2ho4zXe7zAxYYM
https://www.google.com/search?q=pracovn%C3%AD+list++grafomotorika&tbm=isch&ved=2ahUKEw
jzjpCHhcroAhXCRBQKHTpfCb8Q2cCegQIABAA&oq=pracovn%C3%AD+list++grafomotorika&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCABQsvcGWLL3Bm
CHQZoAHAAeACAAXWIAXWSAQMwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=UQKGXrOiL
sKJUbq-pfgL&bih=576&biw=1366&rlz=1C1GGRV_enCZ751CZ751#imgrc=NuyMnq3c__zpUM
Montessori – Šroubování – portfolio MŠ ŠkaTULka
-

Počasí – inspirace Pinterest

