TÉMA TÝDNE 22. - 26. 3. 2021

Ovoce a zelenina
Pátek

1. TVOŘENÍ/
OMALOVÁNKA




Malování hroznovým vínem?
Omalovánka s počty nejen pro předškoláky

2. Výzva




Znáš po celém týdnu ovoce a zeleninu? Zkus dnešní
výzvu: Co je uvnitř krabice?
Máš sourozence? Zkuste, kdo uhádne více?

3. Pečení na víkend



Upeč si zdraví mrkvový dort podle paní učitelky

4. MONTESSORI



Co dokážeš postavit z jablíčka nebo hroznového vína
a párátek?
Kdo postaví nejvyšší stavbu? Zvládneš postavit dům?
Panáčka? Nějaké zvířátko?



5. Pohádka a
hádanky




Pohádka: O veliké řepě
Hádej, hádej hadači...

Malování hroznovým vínem?
Pomůcky: hroznové víno, čtvrtka A4, krabice, temperové barvy
Postup:
1.
2.
3.
4.
5.

Najdi s rodiči nějakou menší krabici nebo víko od krabice s okraji.
Na dno víka nebo krabice dejte čistou čtvrtku, která bude tvořit nové dno.
Kuličku hroznového vína namoč do temperové barvy a polož do připravené krabice/víka.
Hýbej krabicí a sleduj, jak kutálející víno kreslí.
Střídej barvy a pozoruj, co se děje.

Omalovánka s počítáním

Jaké ovoce se skrývá na obrázku? Vyjmenuj a vytleskej.

Výzva – Poznej, co je v krabici!

Pomůcky: ovoce a zelenina, prázdná krabice, nůž, tričko
Postup:
1.
2.
3.
4.
5.

Do krabice vyřízni s rodiči dvě díry, kterými bude možné prostrčit ruce.
Popros maminku nebo tatínka, aby připravil ovoce a zeleninu na hádání.
Otoč se zády ke krabici a maminka nebo tatínek umístí ovoce dovnitř.
Prostrč ruce do krabice a pomocí hmatu poznej, co je v ní.
Uhodl si? :)

Video, jak vyrobit parádní krabici - https://fb.watch/4ruggO5lId/

Mrkvový dort podle paní učitelky Nicol

Ingredience:
Těsto:

Krém:

Ovesné vločky
200g
Čekankový sirup
5 lžic
Vajíčka 3ks
Skořice
Prášek do pečiva 1 balíček
Mrkev 2x
Jablko 1x
Vlašské ořechy 1 hrst
(Vanilkové aroma)

Tvaroh polotučný – 1 vanička
Zakysaná smetana
čekankový sirup, vanilkové aroma

Těsto je dělané na dortovou formu o průměru cca 18,5 cm.
Postup:
1. Oloupej dvě velké mrkve, omyj je a nastrouhej opatrně na struhadle (na jemno).
Menší děti, poprosí maminku nebo tatínka.
2. Na hrubo nastrouhej omyté jablíčko.
3. Na váze odvaž, tak jak to děláme ve školce, ovesné vločky a nasyp je do mixéru.
4. Mixuj ovesné vločky tak dlouho, až z nich bude skoro mouka. Tu pak vysyp do misky
k mrkvi a jablíčku.
5. Vlašské ořechy pokrájej nebo rozlom na menší kousky a přidej do misky.
6. Přidej voňavou skořici, vajíčka, trošku vody, čekankový sirup nebo med, cukr – něco,
čím doma sladíte :)
7. Nakonec přidej prášek do pečiva a vše zamíchej.
8. Peč na 180° cca 20 minut, dokud nebude dort upečený.
9. Po upečení nech vychladnout. Studený dort s maminkou můžete rozkrojit a namazat
krémem (smíchaný tvaroh se zakysanou smetanou a čekankový sirup či jiné sladidlo).
Nebo stačí krém namazat jen na vrch :) Nechte dort ztuhnout v lednici alespoň 4
hodiny.

Tip: Vrch dortu můžeš ozdobit třeba borůvkami, malinami nebo jiným ovocem.

Co dokážeš postavit z jablíčka nebo hroznového vína a párátek?
Pomůcky: Jablíčka, hroznové víno, párátka, nůž, talířek
Postup:
1. Jablíčko omyj a nakrájej s maminkou nebo tatínkem na malé kousky.
2. Napichuj jablíčka na párátka a zkus postavit: co nejvyšší věž, která bude sama stát,
panáčka, domeček...
3. Popros rodiče, aby ti výtvor vyfotili a poslali ho paní učitelce :)
4. Pokud máš chuť, můžeš svou stavbu sníst :)

Hádanky:
Má tvar pistole nastříkané žlutě. Když je na stole, tak nám dělá chutě. V horké černé Africe
živí se jim opice. (Banán)
Květ nahoře, plody dole, nenajdeš ho ve stodole. Prohlédni si sklep a spíž, co to je, už asi víš.
A kdy je máš na talíři, k obědu sníš nejvíc čtyři (Brambory)
Kdo každého rozpláče? (Cibule)
Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory lištičku. Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká (Mrkev)
Rostou na pasece. Modrají se v lese pod smrky a doubky. Tomu, kdo je mlsá, zmodrá nos
a pusa. (Borůvky)
Popelka ho přebírá, pne se do výše. Kdo si na něm pochutnává? Holub nejspíše. (Hrách)

Zkus podle obrázků převyprávět pohádku.

Zdroje:
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