TÉMA TÝDNE 20. - 24. 4. 2020
TŘÍDÍME ODPAD
Výzva týdne: Zkus vymyslet krátkou básničku nebo rým na téma
„třídění odpadu“
ÚTERÝ
1. TVOŘENÍ

•

Otiskování přírodnin (viz příloha)

2. POKUS/
HRA

•
•

Hra: Pexeso (viz příloha)
Pokus: Koloběh vody v minisvětě (viz příloha)

3. ÚKOL

•

Třídění
Pomůcky: letáky ze supermarketů, nůžky, papíry
v barvách popelnic, lepidlo
Postup: děti mají za úkol najít v letáku co nejvíce obalů,
vystřihnout je a naplnit příslušné popelnice
Pracovní list (viz příloha)
Kartičky z pexesa – část s obrázky – vytleskávání
slabik jednotlivých slov
Pohádka – otázky k textu pro předškoláky (viz
příloha)

•
•
•

4. MONTESSORI

•
•

Poznávání materiálů (viz příloha)
Párování barev (viz příloha)

5. BÁSEŇ/ PÍSEŇ/
POHÁDKA

•
•

Píseň: „Třídíme odpad“
Báseň: „Třídění odpadu“
-

•

Opakujeme a učíme se

Pohádka: „Kouzelný les“

Otiskování přírodnin

Pomůcky: přírodniny, samotvrdnoucí modelovací hlína, pevnější folie či destička na
obtisknutí, temperové barvy, drobnější štětec
Postup:
•

•

Nejprve se vydáme na vycházku a nasbíráme si přírodniny, které se nám líbí a
budeme je chtít otiskovat
Z modelovací hlíny vytvoříme placičky a přírodninu do nich obtiskneme – zatlačíme ji
přes folii/destičku. Poté přírodninu vyndáme a necháme hlínu zaschnout podle
návodu.
Po zaschnutí hlíny vybarvíme obtištěné části temperovými barvami

•

Nakonec si z placiček z obrázky můžeme vytvořit hezkou dekoraci

•

Pexeso
Dvojici tvoří vždy odpadek a příslušná barva kontejneru.
Tip: kartičky můžeme využít také na hru s tříděním (vhazování do krabiček, pokládání na
papíry či karty s popisky kontejnerů)

Pokus – koloběh vody v Minisvětě
Nejprve jednoduše vysvětlíme dětem, co je to koloběh vody. Vysvětlíme kde se bere voda,
která prší na Zem – v mracích – do mraků se dostane vypařením ze Země (vody na Zemi). Ke
znázornění páry můžeme využít hrnec nebo varnou konvici – při ohřátí se voda vypaří – pára
stoupá do mraků.

Pracovní list
Najdi popelnici, ve které jsou odpadky spojené čárou. Správně vybarvi.

Montessori

(obrázek je pouze ilustrační, můžeme však
pomůcku vytvořit i takto)

Poznávání materiálů
Pomůcky: karty z pexesa s obrázky výrobků, 3 kousky materiálu (plast, papír, sklíčko),
mistička na materiály, mistička na kartičky s obrázky, tác/podnos
Postup:
Dítě třídí kartičky k příslušnému materiálu, může pojmenovávat o jaký materiál se jedná.
Materiál a kartičky rovnáme do řádků – z leva doprava (učíme tak dítě nácviku na psaní –
pravolevé orientaci)

Párování barev (pro mladší)

Pomůcky: barevné papíry s různými odstíny barev (takové podobné kartičky seženete
v Bauhausu u míchání barev), dřevěné kolíčky, košíček na kolíčky, mistička na kartičky s
barvami
Postup:
Připravíme pomůcku dle obrázku. Stejný kousek barvy přilepíme ke kolíčku (lepší je z obou
stran). Dítě potom hledá stejný odstín a připíná kolíček.
Po dokončení dbáme na úklid pomůcky na její místo (Montessori materiály podporují nácvik
řádu a pořádku u dětí).
Pomůcka slouží k rozvoji zrakového vnímání – dítě tedy nemusí pojmenovávat barvy (neměli
bychom to vyžadovat, když je začne pojmenovávat určitě mu v tom nebudeme bránit

)

Pohádka3

Otázky:
Jak můžeme my pomoci, aby takové „obludy“ nevznikaly?
Co myslíš že by se stalo, kdyby lidé nepřestali vyhazovat odpadky do lesa?
Myslíš, že taková „obluda“ někde opravdu existuje? (živá ne, ale přirovnáme například ke
skládkám v lese – les nemůže dýchat a získávat živiny, plastům v mořích – živočichové
umírají…)
Co můžeme udělat, když vidíme, že je někde hodně odpadků na zemi? (říci o tom dospělým,
na odpadky nesahat – upozornění na hygienu! Popř. mohli bychom je uklidit do pytlů
v rukavicích)
Můžeme děti také upozornit, že opravdoví skřítci neexistují a nikdo za nás nic neuklidí

Zdroje:
Tvoření – otiskování přírodnin https://cz.pinterest.com/pin/801851908639488902/?nic_v1=1a16IX1axAhmzOURPJdlEaGjQwVPUojz
ZZyzCvX76Y11ecz9EtCBC2KwyvdJcBM0Md

Hra – pexeso - https://www.ucitele.tonda-obal.cz/produkty/1/85/produkt-1/
Pokus – koloběh vody v minisvětě - http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy/vyzkousejtesami/pokus_kolobeh_vody_v_minisvete_web.pdf

Pracovní list - https://www.ucitele.tonda-obal.cz/produkty/1/85/produkt-1/
Montessori – třídění podle materiálu – ilustrační obrázek
https://cz.pinterest.com/pin/653303489683994760/?nic_v1=1af3Eo2yGbQC8mLJq0egg6PYfwpBN1r
ZVhi1bajXQb2dwbwZkHuZU6Ev6cpSi3IbrE

Poznávání barev https://cz.pinterest.com/pin/362469469983771829/feedback/?invite_code=b11383f21c3f4838987e
91f499c8a741&sender_id=688206524216035288

Pohádka „Kouzelný les“ - https://www.ucitele.tonda-obal.cz/downloads/knizkatridilka.pdf

