TÉMA TÝDNE 19. - 23. 4. 2021
Zvířátka ze Zoo
Středa
1. TVOŘENÍ +
OMALOVÁNKA



Sloní obrázek

2. Hra



Kolik proběhlo slonů?
Poslouchej, kolik slonů prošlo?

3. ÚKOL



Počítání zvířátek
Dokážeš spočítat všechna
zvířátka na obrázku? Kolik je na
obrázku …?

4. MONTESSORI



Postav si svou Zoo
Posbírej na procházce přírodniny a
postav si doma svou vlastní Zoo.
Dokážeš všem zvířátkům vytvořit
domov?

5. Grafomotorika

•
•
•

Sloní bludiště
Seřaď slony podle velikosti
Jednotažka slon

Sloní obrázek
Motivace:
Do ZOO já chodím rád,
bydlí tam můj kamarád.
Pochází až z Afriky
a je velmi veliký.
Velké uši ten on má,
chobotem mi zamává.
Kdo je to?
Pomůcky: Čtvrtka A4, černý papír, vodové barvy, štětec, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka
Postup:
1) Nanášíme na čtvrtku vodu tak, aby byla celá vlhká.
2) štětec namočíme do barvy a necháme ji zapustit do vlhkého podkladu. Sledujeme, jak se
barvy prolínají. Po zaplnění plochy necháme zaschnout.
3) Na černý papír nakreslíme nebo obkreslíme siluetu slona ( Můžeme využít již známého
obkreslování stínů figurek).
4) Vystřiženou siluetu nalepíme na barevný podklad.
5) Pokud chceš, můžeš si udělat více zvířátek.

Hra – Kolik proběhlo slonů
Pomůcky: sourozenci, rodiče, babička nebo dědeček :)
Cíl hry: Odposlechnout, kolik slonů ti projde za zády, aniž by
ses díval.
Postup:
1) Připrav si židličku doprostřed místnosti
2) Jeden z vás si na židličku sedne (nebo na zem) zády k ostatním. Ten, kdo sedí na židličce se
stává hadačem.
4) Zbylá skupina se postaví na jednu stranu místnosti ,hraje slony, kteří jdou k napajedlu.
5) Hadač zavře oči a nastraží uši. Sloni jeden po druhým přecházejí za hadačem s hlasitým
dupáním na druhou stranu místnosti.
6) Kolik prošlo slonů? Kolik hadač napočítal? Uhodl správný počet?
7) Výměna role – z hadače se stane slon.

Tip:
•

K lepšímu rozeznávaní počtu slonů je dobré nechávat mezery mezi jednotlivými slony.

•

Těžší varianta, sloni budou mít mezi sebou menší časové rozdíly – stává se častěji, že
jednotlivé dupání splývá.

•

Je možné, aby nepřešel vždy plný počet slonů, případně aby se slon vrátil.

Úkol: Počítání zvířátek – Udělej tolik teček na řádek, kolik napočítáš zvířátek

Montessori – Senzomotorická Zoo

Pomůcky: plastová zvířátka, kamínky z venku, mech,
krabice nízká, malá mistička
na vodu (víčko od PET), písek, hlína, kus kus místo písku,
fazole místo kamínků
Postup:
1) Na procházce si nasbíráme přírodniny (mech, klacíky,
odřezky z kácení stromů, piliny, kůra, šišky, kamínky...)
2) Do krabice nasypeme písek nebo hlínu. Lze nahradit
kus kusem, čočkou...
3) Naskládáme nasbírané přírodniny do krabice na hlínu –
tvoříme pro zvířátka domov.
4) Můžeme se inspirovat na fotkách nebo zkusit vymyslet
svou vlastní „Zoo“

Tip: Víš, která zvířátka co jedí? Povídej si o tom s rodiči.
Zkuste spolu zvířátka „nakrmit“.

Slony vystříhej a seřaď podle velikosti

Sloní bludiště – Pomoz mamince najít své malé slůně

Nakreslit slona jedním tahem? Vytiskni obrázek a zkus nejdříve prsty jet po čáře, poté
tužkou.

Zdroje:
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