TÉMA TÝDNE 1. - 5. 3. 2021
Naše smysly
Středa – HMAT
1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA

•
•

Vytvoř si domácí modelínu a zkus modelovat –
ostatní mohou hádat, co si vymodeloval a také tě
zkusit překvapit
Grafomotorika – Nakresli a vybarvi něco, čeho se
můžeš dotknout svými prsty

2. POKUS

•

Hokus, pokus v kuchyni – Kouzelná kapalina aneb
nenewtonovská kapalina ☺

3. ÚKOL
Angličtina

•

Jaké jsou věci kolem nás? Najdi v pokojíčku 3 věci,
které jsou:
Měkké, tvrdé
Hladké, drsné
Chlupaté, pichlavé
Studené
Pusť si pohádku – Angličtina s Hurvínkem; Chuť a
hmat

•
•
•
•
•

4. MONTESSORI

•
•

Hmatové pexeso
Zkus si doma vytvořit své vlastní, originální pexeso
a zahrát si ho se zavázanýma očima. Dokážeš to?
☺

5. Básnička

•

Básnička: Nač má člověk smyslů pět?
Nač má člověk smyslů pět? Aby mohl poznat svět!
Hmatem pozná, co je hladké, Chuť mu poví, co je
sladké. Čich ten vždycky vyzvoní, když mi něco
nevoní. Zrak mi slouží ke koukání a sluch zase
k naslouchání

Domácí modelína pro děti
Recept na ½ kg
300 ml vody
150 g hladké mouky (lze i polohrubé)
75 g soli
2 lžíce octa
1 lžíce oleje
potravinářské barvivo
případně vonné esence
Postup:
1. Ve vodě rozmícháme potravinářské barvivo, ocet a olej
2. Do teflonové pánve x hrnce (Je opravdu nutné použít teflon, jinak se modelína hodně
chytá na stěny) dáme mouku se solí a zalijeme vodou s octem, barvivem a olejem
3. Můžeme přidat vonné esence, hmota pak krásně voní.
4. Vaříme na středním plameni a stále mícháme. Po cca 2 minutách se hmota začne
lepit k sobě.
5. Nepřestáváme míchat, mícháme, dokud to půjde. Na konci nám vznikne velká koule,
se kterou již nepůjde téměř manipulovat. I tak se snažíme s ní otáčet v pánvi
a prohřívat. Je nutné, aby se mouka dobře propařila, hmota poté nebude lepkavá.
6. Hmotu dáme stranou z plotny a necháme v nádobě dobře vychladnout.
7. Po vychladnutí promícháme a dáme buď rovnou dětem, nebo do plastové nádoby
s víkem do chladu.
Skladování: Po hraní dáme do nádoby s víkem a umístíme do lednice, tam vydrží až měsíc.
Video postup na modelínu je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=7r8KQ2mpPVQ&feature=emb_title

Grafomotorika – Nakresli a vybarvi něco, čeho se můžeš dotknout. Zakroužkuj věci,
kterých se můžeš dotknout nebo je můžeš cítit.

Hokus pokus – Kouzelná kapalina

Pomůcky: Škrob, voda, mísa, potravinářské barvivo
Postup: Škrob a vodu smícháme v poměru 2:1, lze přidat barvivo
Vyzkoušej, co se stane, když:
•
•
•
•

Zkusíš kapalinu promíchat?
Zkusíš na ní zatlačit?
Zkusíš si nabrat kapalinu do rukou a roztrhnout jí?
Zkusíš si ji nabrat do rukou a budeš chvíli čekat?

Vysvětlení pokusu a co vše s ním lze dělat, najdete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=DqbuuO8VJeM
Spíše pro rodiče vysvětlení jevu zde:
https://www.youtube.com/watch?v=CU2zoB69X1g

Angličtina s Hurvínkem

Podívej se, jak Hurvínek s Máničkou hmatají a ochutnávají ☺

Odpověz na otázky:
•
•
•
•
•

Co dal Hurvínek Máničce ochutnat a bylo to kyselé?
Měl Hurvínek zavázané oči při hmatání?
Co dala Mánička Hurvínkovi poznat jako první (Okurka)?
Jaké bylo rajče?
Jaký byl dort?

Pohádka je tu:
https://www.youtube.com/watch?v=2uzjVmE1ZLE

Hmatové pexeso

Pomůcky: Kartón, lepidlo Herkules, tavná pistole, tužka, pravítko, chlupatý drátek, látka,
peříčka, provázek, brčka, špagety, korek...

Postup:
1. Rozměříme si karton na stejně velké čtverečky a vystřihneme je
2. Nalepíme vzorek hmatového pexesa na dvě kartičky a necháme zaschnout.
3. Na kartičky můžeme lepit vše, co má výrazný reliéf, provázek lze použít případně
vícekrát, vždy s jiným vzorem.
4. Rozprostřeme pexeso vzorem vzhůru na stůl a zavážeme dítěti oči šátkem.
5. Cílem hry je nalézt stejné dvojice pouze hmatem

Tip: Další variantou mohou být kartičky s motivy, které vytvoříme pomocí tavné pistole. Dítě
hmatem určuje vzor, který se na kartě nachází.

Básnička

Nač má člověk smyslů pět?
Aby mohl poznat svět!
Hmatem pozná, co je hladké,
Chuť mu poví, co je sladké.
Čich ten vždycky vyzvoní,
když mi něco nevoní.
Zrak mi slouží ke koukání
a sluch zase k naslouchání.
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