TÉMA TÝDNE 12. 4. – 16 .4. 2021
„Planeta Země“
Úkol týdne: Ukliď přírodu. Připrav si gumové rukavice, pytel na odpadky a
vydej se na procházku do přírody. Rozhlédni se, kolik je na zemi odpadků, které
tam nepatří. Ulehči přírodě a posbírej je do pytle.
ÚTERÝ 13. 4. 2021
1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

-

Tvoření zeměkoule
technikou „papírmašé“
Ve školce máme ve třídě
malou papírovou planetu
Zemi, vyrob si stejnou a
zavěs jí vlascem ze
stropu do místnosti.

2. POKUS
-

3. ÚKOL
-

4. MONTESSORI

Tajemná planeta Země
malba kypřícím práškem

Matematika
Zakroužkuj
správný počet
planet
v jednotlivých
obdélnících.

Smyslová oblast Stereognostické
sáčky - Pomůcka pomáhá
vytříbit stereognostické
schopnosti dítěte (vytváření
nehmotného obrazu objektu
skrze vnímání dotykem).

5. Básnička
Opakování písně „Svátek Země“

1. Tvoření – tvorba planety Země technikou „Papírmašé“
Co budeme potřebovat:
- nafukovací balonek, noviny, štětec, lepidlo na tepety, modrá
temperová barva, barevné papíry, nůžky, lepidlo
Postup:
- Nafoukneme balonek, tak moc, jak velkou planetku budeme chtít.
- Natrháme si novinový papír na delší úzké kousky.
- Lepidlo na tapety si připravíme do větší nádobky, abychom mohli
papír pohodlně namáčet.
- Postupně namáčíme kousky novinového papíru v lepidle na tapety.
Postupně papírem oblepíme celý balonek. Tak, aby nikde nevykukoval.
- Papírové proužky se namočí v lepidle na tapety a po jednom se
pokládají na balonek tak, aby se navzájem překrývaly. Minimálně
tři vrstvy, čím více vrstev tím bude konečný výrobek pevnější ale
bude také déle schnout.
- Schnutí potrvá přibližně den nebo dva. Poté zeměkouli
nabarvíme na modrou barvu (představuje moře). Z barevných
papírů vytříháme kontinenty a nalepíme na planetu. A máme
hotov 😊

2- Pokus – Tajemná planeta Země
-

Malba kypřícím práškem
Vytvoř si svoji tajemnou planetu. Můžeš ji vymyslet i svůj název.

Co k tomu budeme potřebovat?
-

Štětec, voda, kypřící prášek, voda, vodové barvy

Postup:
Ve sklenici smícháme lžičku kypřicího prášku (nebo jedlé sody) a lžičku vody. Směsí
nakreslíme na papír obrázek. Obrázek necháme zaschnout.
Suchý obrázek pomalu přetřeme obarvenou vodou (hodně zředěnou barvou).
Hotovo. Obzázek se zviditelnil.

3. Úkol – počítání zeměkoulí – zakroužkuj správný počet

4. Smyslová oblast - Stereognostické sáčky
Pomůcka pomáhá vytříbit stereognostické schopnosti dítěte (vytváření nehmotného
obrazu objektu skrze vnímání dotykem).
Velmi pěkný pytlík, ve kterém je různý počet malých předmětů (asi 10). Vždy jen
jeden z každého druhu. Dítě pozná všechny tyto předměty ze svého denního života v
prostředí. Je dobré, aby se předměty hodně lišily tvarem a materiálem, z kterého jsou
vyrobené, např. klíč, vata, šišky, mramor, ořech, kámen, pecka ze švestky, vlněný
míče, náprstek. Nepoužívejte předměty, které mohou být pro děti nebezpečné.
Postup:
- předměty vložíme do pytlíku. S dítem postupně vyndáváme a pojmenováváme.
- pokročilejší variantou je poté společné párování.
- pracují dva. Každý má pytlík s předměty avšak každý jeden z páru.
- Jeden ze dvou vytáhne předmět, ukáže a pojmenuje. Druhý má za úkol hmatem
předmět v pytlíku najít. Pokud najde, dají vedle sebe na zem a párují.

5. Píseň „Svátek Země“

Zdroj:
https://m.ok.ru/group/54913329070083/album/54925770555395/893629769219
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Earth-Day-Activities-and-Task-Cards902837?epik=dj0yJnU9UkhLak9aV3gwamI5TzA2UW5WUEkyN01QM0RBZDY4ZmEmcD0wJm
49SlM0dXRyMTVsRTFaUDBrbFNLOHFxQSZ0PUFBQUFBR0IwRklF
https://www.monte-shop.cz/Stereognosticky-sacek-2-ks-d29.htm
https://www.ozdobdort.cz/dr.-oetker-kyprici-prasek-do-peciva-12-g-do0001dortis?gclid=Cj0KCQjw38-DBhDpARIsADJ3kjmOJ9vidpVrOcinfb6PHhAtdXRGfCNeLBICGEkg_qTlvI2q1NTHtgaAt_MEALw_wcB
http://www.sikovny-cvrcek.cz/tajemne-obrazky-v-kyprici-prasek

