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Maminka a miminko
Pondělí 25. 5. 2020
Úvod
Na rozloučenou s dětmi, po mém odchodu na mateřskou dovolenou, jsem připravila týdenní
téma „Maminka a miminko“, kde se pokusím děti seznámit s tím, jak plod v bříšku roste a jak
o ně pečujeme po narození. Toto téma bude určitě i pro Vás plné vzpomínek, o kterých si
můžete s dětmi povídat, vyprávět jim, jak přišly na svět, prohlížet fotky apod. :)
A to je také výzva týdne, tentokrát pro dospěláky.
Snad se Vám, i dětem, bude téma líbit!
p. uč. Aneta od Broučků

1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

2. POKUS

„Omalovánka“
- vybarvi si omalovánku miminka a vyzdob mu
zavinovačku (využij obrázky nebo barevné vzory,
můžeš použít pastelky, fixy, lepení...)

„Cvičení čichu“
- „Některé budoucí maminky zažívají nevolnosti – je jim
špatně od žaludku, necítí se dobře.
V těhotenství také maminky často cítí vůně výrazně více
než jindy a to někdy bývá nepříjemné. Zkuste si, jaké to
asi je a přičichněte si k různým vůním (můžeš i hádat, co
je to za vůni).“
- Připravte dětem několik voňavých podnětů, volte jak
příjemné (květiny, koření, ovoce, parfém…), tak
nepříjemné vůně (ocet, česnek,…) - při používání
takových látek vždy na děti dohlížejte.

3. ÚKOL

„Prohlédni si obrázek“
- společně s dětmi si prohlédněte obrázky v příloze,
ptejte se dětí, čeho si všímají, co se na jednotlivých
obrázcích mění apod.
- kolik měsíců je miminko v bříšku, než se narodí?

4. MONTESSORI

„Zkus si kolik gramů miminko právě váží“
- zkuste si spolu s dětmi zvážit, kolik gramů váží v jednotlivých

měsících (vážit můžete například rýži) – dané množství můžete
přesypat do kapesníčku a potěžkat

Takhle vyrobila vývoj miminka p. uč. Terezka ze Světlušek
5. Básnička

Děťátko
Nejkrásnější ze všech dárků
vkládá život do kočárků.
V jednom z nich teď sladce spinká,
naše radost, naše pýcha!

https://cz.pinterest.com/pin/545920786074529107/

1. TVOŘENÍ

2, ÚKOL
„Cvičení čichu“
- „Některé budoucí maminky zažívají nevolnosti – je jim špatně od žaludku, necítí
se dobře.
V těhotenství také maminky často cítí vůně výrazně více než jindy a to někdy
bývá nepříjemné. Zkuste si, jaké to asi je a přičichněte si k různým vůním (můžeš
i hádat, co je to za vůni).“
- Připravte dětem několik voňavých podnětů, volte jak příjemné (květiny, koření,
ovoce, parfém…), tak nepříjemné vůně (ocet, česnek,…) - při používání takových
látek vždy na děti dohlížejte.

Pozn. Můžeme si udělat Montessori „čichový“ podnos a hledat vždy dvě stejné vůně, které
k sobě patří. Použít můžeme malé lahvičky nebo skleničky od přesnídávky, do kterých
vložíme např. vatičku s pár kapkami olejíčku, oblíbené voňavky, atd.

3. ÚKOL
„Prohlédni si obrázek“

- společně s dětmi si prohlédněte obrázky, ptejte se dětí, čeho si všímají, co
se na jednotlivých obrázcích mění apod.
- kolik měsíců je miminko v bříšku, než se narodí?

4. Úkol
MONTESSORI
K výrobě „vývoje děťátka“ potřebujete kousky látek a rýži nebo fazolky.
Připravte se také na to, že budete s rodiči hodně vážit.
Až budete mít hotovo, tak si můžete obléct klokanku a zkoušet si tam jednotlivé balíčky
vložit.

Váha děťátka v jednotlivých měsících

1. měsíc – 1 gram
2. měsíc – 4 gramy
3. měsíc – 43 gramů
4. měsíc – 190 gramů
5. měsíc – 430 gramů
6. měsíc – 760 gramů
7. měsíc – 1320 gramů
8. měsíc – 2150 gramů
9. měsíc – 3400 gramů

Zdroje:
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=miminko%20montessori&rs=typed&term_meta[]=miminko
%7Ctyped&term_meta[]=monte
https://cz.pinterest.com/pin/391179917628663448/
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