TÉMA TÝDNE 11. - 15. 5. 2020

Otevírání studánek
Výzva týdne: Při procházce do lesa zkus najít nějaký vodní tok. Pozoruj, zda je voda čistá, nebo
nějakým způsobem od lidí znečištěná. V tuto roční dobu ve vodě můžeš najít pulce.

čtvrtek 14. 5. 2020

1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

Tvorba knihy – „Jak roste žába“
- Vyrob knihu o
tom, jak roste
žába.
- Vystřihni všechny
obrázky, vybarvi
je pastelkami a
seřaď postupně
tak, jak jde vývoj
za sebou

2. POKUS
„Jako olej a voda“
- pokus s olejem a vodou

3. ÚKOL
1. VÝLET ke
„Skautské
studánce“
nedaleko
liberecké Výšiny
2. Jak se z pulce
stane žába?
Vývoj žáby.
4. MONTESSORI

-

„Absorpce vody“
= vstřebávání
Vyzkoušej, jaký materiál je schopný vodu
absorbovat, tedy vstřebat.

5. Básnička
-

Písnička „Studánka“
Zopakujte si písničku ze včerejška

1. TVOŘENÍ
„Jak roste žába“

Postup: Vystřihni si všechny čtverečky a vybarvi pastelkami. Vystřižené a vybarvené
čtverečky seřaď tak, jak jsou správně po sobě. Kroužek, který je umístěný na každém obrázku
vlevo nahoře je určen k proříznutí dírky. Dírkou provlékni provázek a zavaž. Kniha je hotová
☺

2. POKUS
„Jako olej a voda“
Materiál:
-sklenice od marmelády s víčkem
-polévková lžíce
-voda
-olej (např. slunečnicový)
-kapka inkoustu, nebo jakékoliv přírodní barvivo (řepa).

Jak na to?
Naplň prázdnou sklenici zhruba do poloviny vodou a kápni do ní kapku inkoustu nebo
přírodního barviva, zkrátka to, co vodu zabarví. Pak do vody přidej 2-3 polévkové lžíce oleje a
sklenici víčkem pořádně zavři. Sklenicí silně třepej, pak ji postav na stůl a chvíli ji pozoruj.
Co se stane?
Zatřepáním se olej a voda sice trochu
smíchaly, ale když chvíli počkáš, opět se od
sebe oddělí. Voda se pak ve sklenici nachází
dole, olej vystoupá nahoru. Voda a olej se
díky protřepání na chvíli smíchají, netvoří
ale roztok – to znamená, že olej se ve vodě
nerozpustí a neplatí to ani naopak. Je to
proto, že se molekuly oleje vzájemně
přitahují mnohem silněji než jak to dělají
molekuly vody. Molekuly vody se tak
nemohou natlačit mezi molekuly oleje – olej a voda zůstávají oddělené. Olej má nižší hustotu
než voda.

3. ÚKOL
3.1. Nedaleko naší školky, za libereckou výšinou se nachází „Skautská studánka“.
Jmenuje se tak po skautském chlapeckém oddíle, který se při pochodu u studánky zastavil a
zjistil, jak moc je zničená. Chlapci z oddílu se rozhodli, že studánku opraví a znovuobnoví.
Pramen vyčistili, postavili stříšku, která chrání před spadem okolních nečistot, a kolem
pramene postavili kamennou zídku.
Jak se k ní dostaneme?
Trasa vede lesem od konečné tramvaje v Lidových sadech. Přijedete-li autem, můžete
zaparkovat u ZOO. Vydáte se po žluté turistické značce k přístřešku pod Výšinou. Odsud
můžete pokračovat dále po žluté kolem liberecké Výšině až ke studánce. Nebo můžete zvolit
trasu po červené. Je to o malinko kratší, zato víc do kopce. Dojdete až ke Strážnímu buku a
od něj po žluté je to už ke studánce jenom 200 metrů.
Úkoly:
-

Porozhlédni se kolem studánky, uvidíš-li nějaký nepořádek, který ke studánce nebo
do studánky nepatří, ukliď ho.
Napij se čisté vody ze studánky.
Poděkuj.

3.2. Jak se z pulce stane žába?

1.Uvnitř vejce se vytváří pulec, který se po 10 dnech vyprostí z vaječného obalu.
2. Čerstvě vylíhlý pulec se pomocí lepkavého sekretu uchycuje na vodní rostliny, ústa má
zavřená.
3. Po 4 dnech začíná otevírat ústa a začíná plavat, zpočátku se živí rostlinou potravou,
později přidá živočišnou. Má jen tělíčko a ocásek.
4. Po 8 týdnech se utvářejí zadní nohy. Žábry mizí a utvářejí se plíce. Pulec se začíná
nadechovat na hladině.
5. Po 10 nebo 11 týdnech se objevují přední nohy.
6. Po X nebo X týdnech mizí ocas a malá, pouze 1 cm dlouhá žabka opouští vodu. Plně
doroste ve 3 letech života. Larvální stadium přežije jenom nepatrná část pulců, většina se
stane obětí jiných vodních živočichů.

4.MONTESSORI
„Absorpce vody“
-

Vyzkoušej, který materiál dokáže vodu absorbovat, tedy vstřebat, nasáknout.

Co budu potřebovat:
-

pipetu (pokud nemám tak malou lžíčku)
vatu
pečící papír
vodu

Postup:
Na tác si připravíme kus
pečícího papíru a vatu. Pipetou
nebo malou čajovou lžičkou
nabereme z mističky vodu a
kápneme nejprve na pečící
papír. Sledujeme, zda se voda
vsákne. Poté nabereme opět
vodu a tentokrát jí kápneme na
kousek vaty. Sledujeme, jak
vata vodu absorbuje.
Můžeme si povídat o tom, kam
se voda může vsáknout a kam
ne? Dítě může vymýšlet další
předměty, u kterých vyzkouší
absorpci vody.

Přílohy:

Logopedické okénko 7

AMINA

Ahoj děti,
už jste si pojmenovaly žirafku. Já jsem jí dala jméno AMINA. Zkuste si to jméno vytleskat do
slabik. Kolikrát jste tleskly, tolik má Amina slabik. A umíte říct, kterým písmenem začíná to
slovo? A kterým končí? Kolik je tam stejných písmen?
Ještě si v našem logo okénku docvičíme výslovnost hlásky R.
•

Otevřete si pusinku, zvedněte jazýček za horní zoubky, zatlačte jazykem na horní
zoubky asi tak než maminka napočítá do 3 a pak plácněte jazykem za dolní zoubky.
Tam také chvilku tlačte jazykem a pak zavřete ústa. Cvik opakujte 5x.

•

Teď si napodobte nejprve 2 traktory, pak 3 a vyslovte TD, TD, TD, DD, DD, DD,
TDN, TDN, TDN. TDÁ, TDÓ, TDÚ. Zkuste si to zopakovat ještě 3x.

A teď už budete určitě umět přečíst následující obrázky.
Nejprve potichu a komu nejde vyslovit hláska R, tak lehce místo R vysloví slovo s D.
Pak celé zkuste přečíst nahlas s hláskou R.

•

Ještě se naučíme 2 říkanky.

Petr, svetr, kilometr,

Na trávníčku stromek stojí,

roztrhl si starý svetr.

pod stromkem se strýc kos strojí.

Kmotr, lotr, kilometr,

Co to troubí? Kos se plaší,

Petr koupí nový svetr.

že na stromě strašně straší.
Troubí, troubí na stromečku
paní straka na trubičku.

•

Zahraj si na ozvěnu a vyslovuj po rodičích.

Krk, krb, krtek, krab, kraj, krása, prst, prská, prskavka, prádlo, pramen, prosí, proutek, drn,
dráha, drahý, druhý, drát, drak, zadrhne, modrý, mrká, mrkev, mrholí, mravenec, mražený,
omráčený, mrazík, cvrnká, cvrček, crčí, cvrliká, srp, srnec, srdíčko, srovnat, sráz, srst, srpen,
zrní, zrníčko, zralý, zrádce, zrovna, zrak, zrána, zrychlit, zraněný, uzraje, črtá, náčrtník,

náčrt, čmárá, ráda, rohlík, radost, růže, růžový, rok, rovina, rada, radar, šroub, šroubovák,
šramot, pošramotit, cukr, kufr, tvar, sýr, mír, kytara, meruňky, paráda, čaruje, náramek, úroda,
Franta, fronta, prohra, brambory, mramorový, trojúhelník, vrávorat, roura, rozhovor, redaktor.
•

Vezmi si pastelku a dokresli si každý obrazec. Pak ho pojmenuj.

Tak zase za týden. Mějte se fanfárově, jak říkají v televizním „Déčku“.
Vaše logopedka.
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