TÉMA TÝDNE 1.3.-5.3.2021
Naše smysly
Chuť
Výzva pátečního dne: Připravte si společně s maminkou a tatínkem
sladkou svačinku.
1.

TVOŘENÍ +
GRAFOMOTORIKA

Můj oblíbený kartáček
Až ráno vstaneš z postýlky, nezapomeň si vyčistit
zoubky. Jakou barvu má tvůj kartáček? Můžeš si
vyrobit úplně stejný.
• Pomůcky: papír/čtvrtka, barevné papíry, fixy,
lepidlo, vata
• Viz. Foto

•
2. POKUS

Grafomotorické cvičení – „Zub“ – viz příloha

CUKR x SŮL
• Do jedné mističky nasyp trochu sole, do druhé
mističky nasyp trochu cukru. Zavři oči a popros
maminku nebo tatínka, ať mističky prohází.
• Jak poznáš, ve které mističce je cukr a ve které je
sůl? Musíš ochutnat!
• Jak chutnají? Co ti více chutná? Zkus vymyslet
alespoň 3 jídla, které obsahují sůl a 3 jídla, které
obsahují cukr.
Pokus – „Krystalky ze soli nebo cukru“ – viz příloha

3. ÚKOL

•
•
•
•
•
•

Podívej se do zrcadla na svou pusu.
Vyceň zoubky.
Zkus si jazykem spočítat všechny zoubky v puse.
Vyplázni jazyk.
Zkus se dotknout jazykem o špičku nosu.
Usměj se na sebe. 😊😊

Na obrázku vidíš, jak vypadá jazyk. Náš jazyk umí
rozpoznat 4 základní chutě: hořká, kyselá, slaná a sladká.

Zkus si zapamatovat, které chutě rozlišujeme a kde je na
jazyku můžeme najít.

4. MONTESSORI

5. POHÁDKA +
PÍSNIČKA

•

Pracovní list – „Co je pro nás zdravé“, „Zoubkový
labyrint“

•

Zavři si oči, ochutnej a poznávej podle chuti

• Jakou chuť má kyselá okurka?
• Jakou chuť má banán?
• Jakou chuť má grep?
• Jakou chuť má citrón?
• Jakou chuť má rajče?
(Ochutnej 5 potravin, které najdeš doma.)
• Opakování písniček: „Není nutno“, „Hlava, ramena,
kolena, …“
• Pohádka: „Byl jednou jeden život – ústa a zuby“
https://www.youtube.com/watch?v=HovHnJJUubE
• Báseň: „Čistím zoubky řízy, říz“ – viz příloha

Grafomotorický list – „Zub“

Pokus – „Krystalky ze soli nebo cukru“
Budeme potřebovat: sklenice, bavlnku či provázek, špejli, vodu, sůl nebo cukr
Jak budeme postupovat:
-

uvaříme si vodu

-

nalejeme vodu do sklenice

-

sůl nebo cukr budeme přisypávat do sklenice, dokud se sůl či cukr nerozpustí

-

vezmeme si špejli a přivážeme na ní bavlnku, a špejli položíme na sklenici

-

už jen čekáme až se nám krystalky vytvoří :)

Lze použít i potravinářské barvivo na obarvení krysstalků.

Pracovní list – „Co je pro nás zdravé“

Pracovní list – „Zoubkový labyrint“

Báseň – „Čistím zoubky řízy, řízy“

Čistím zoubky řízy, řízy,
ať jsou bílé jako břízy.
Čistím zoubky říz a říz,
ať jsou bílé jako sníh.
Vlevo, vpravo, vpředu, vzadu,
horní a pak ještě dolní řadu.
Čistím zoubky říz a říz,
ať má každý radost z nich.

Omalovánky

Zdroje:
Omalovánky:
https://www.google.com/search?q=%C4%8Dist%C4%9Bn%C3%AD+zub%C5%AF+omalov%C3
%A1nka&tbm=isch&ved=2ahUKEwj_1OHduZbvAhUBexoKHcy0AXUQ2cCegQIABAA&oq&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcII
xDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDqAhAnMgcIIxDq
AhAnUOiWE1jolhNgyJ8TaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrA
AQE&sclient=img&ei=UblAYL_oEIH2aczphqgH&bih=505&biw=561&hl=cs
https://www.google.com/search?q=zuby+jazyk+pusa+omalov%C3%A1nky&sxsrf=ALeKk02gi
y0HDmaJJAcgWcdkGuDDj2dmQQ:1614854914091&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah
UKEwjphZKsu5bvAhXk-ioKHZ5XB28Q_AUoAXoECA0QAw&biw=1280&bih=553&dpr=1.5
Pokus: https://www.pokusyprodeti.cz/pokusy/chemie/137-krystaly
https://www.google.com/search?q=krystaly+soli+pokus+s+barvivem&tbm=isch&ved=2ahUK
Ewiz_Oy_t5bvAhUQ0BoKHWodDqIQ2cCegQIABAA&oq=krystaly+soli+pokus+s+barvivem&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQHlDvdliIm
wFg_p0BaABwAHgAgAFhiAHYBpIBAjExmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img
&ei=-bZAYPObKZCgaq6uJAK&bih=553&biw=1263&hl=cs#imgrc=LMh4R5PLo91lmM&imgdii=DryCR0wRbzqu0M
Pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=HovHnJJUubE
Pracovní listy https://cz.pinterest.com/
https://cz.pinterest.com/pin/754423375059601102/

