
Milé  děti  z naší  třídy  KOPRETIN,  protože  se  nemůžeme vidět  ve  

třídě spolu,  připravily jsme si pro vás a vaše rodiče nebo šikovné  

starší sourozence vše tak, aby se vám po školce nestýskalo.

Těšíme se, až se uvidíme.

Vaše paní učitelky Dáša a Pavla

DUBEN

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

Distanční vzdělávání

1. týden: Chaloupka u černého lesa

2. týden: Jeníček s Mařenkou bloudí lesem

3. týden: Bábiny perníčky

4. týden: Letí bába na koštěti

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

 HÁDANKA – Pometlem si zametá, všude kolem práší, hlava šátkem zakrytá, malé 

děti straší.........

 Vyprávění pohádky O perníkové chaloupce-  https://www.skolaci.com/pohadka-

 Četba pohádky – vyprávění pohádky podle obrázků - umět obrázky správně seřadit dle 

posloupnosti.,  hledáme  kladné  a  záporné  vlastnosti  pohádkových  postav,  napodobuj 

mimikou a gesty (smích pláč, vztek, radost, údiv...)

 Jaké znáš další pohádky, kde se vyskytuje čarodějnice

 Kdybych uměl-(a) čarovat, vyčaroval (a) bych si.....

 Procvičování určení/ místa  před, za, uprostřed, nahoře,  dole, vedle s hračkou

 Hra se slovy – vymýšlení vhodných jmen pro čarodějnice např. dle jejich povahových 

vlastností nebo kouzelnických schopností (Bimbula, Berta, Kanimůra...)

 Charakteristika  čarodějnic  (hodná,  zlá,  bradavice,  křivý  nos,  rozcuchaná...)  její 

pomocníci (kocour, myši...)  rekvizity (koště, hůlka...)

 Vytleskávání slov – kolik má slabik, počáteční a konečné písmeno ve slově

https://www.skolaci.com/pohadka-o-velike-repe/277


 gymnastika mluvidel: posíláme pusy, mlaskáme, čarodějnice letí dělá vítr, vůně koření 

ulizujeme  rty,  přejíždíme  jazykem  po  zubech,  špulíme  rty,  nafukujeme  tváře  a 

propícháváme je jako balonky

 Nakresli obrázek Jeníčka s Mařenkou / kresba postav, správný úchop tužky

 Vystřihni z barevného papíru různé geometrické tvary a na druhý arch papíru z nich 

sestav perníkovou chaloupku a dokresli obrázek

 Vymýšlej si hádanky o dopravních prostředcích

 Předmatematické  představy:  postav  si  z  hraček,  autíček  dopravní  situaci  a  různým 

řazením si opakuj / první, poslední, hned za, vedle atd.

 Dopravní prostředky a jejich zvuky www. Youtube.com

Četba pohádky na pokračování, následné převyprávění, otázky:

Malá čarodějnice

POBYT VENKU

 Poznáváme stromy kolem nás.

 Při procházkách si všímáme dopravních značek

 Pozorujeme dopravu na silnici / co se může stát, když špatně vstoupíme do vozovky -  - 

následky

 pozorujeme barvy aut , značky, typy

 chováme se bezpečně i na hřišti

Říkanky:

Vymýšlíme svoje čarovná zaříkadla. (nezapomeň je zapsat a nakreslit.)

Čáry máry, čáry máry, hni se koště, láry fáry!

Muší ucho, kus žabince, trochu medu dej do hrnce,

kousek křenu, hrst přesličky, přidej sůl a tři mušičky.

Lidská hlava, oči, nos, černý kocour chodí bos.



Čáry máry kouzlení,

ať se ta věc promění.

Co to je, kdo to ví?

Ten ať rychle odpoví.    * ježibaba čaruje dárky pro děti, ježibaba čaruje a dárečky maluje.

Ježibabo, ježibabo, kam letíš

na své novém smetáku?

Nevidíte? Na nákup!

Ježibabo, ježibabo, a co jíš?

Nemám zuby, tak teď k stáru

sním jen díry v ementálu!

Ježibabo, ježibabo, a pít smíš?

Kdepak! Jenom když mám hosta,

dám si sklenku octa.

Ježibabo, ježibabo a kde spíš?

Na mraku si ustelu

a spím jako v hotelu!

POHYBOVÉ HRY:

 

Had leze z díry

Na kočku a myš

Na jelena

Na slepou bábu

Vaříme kouzelnou polévku – nad hrncem mícháme kouzelnou hůlkou a pomocí zaklínadla 

uvaříme polévku (skákací, běhací, zpívající, spací ….apod.) předvádíme pohybem

Kouzlení (procvičujeme  uvolňovací  cviky  paží  –  kruhy,  oblouky,  čáry,  vlny,  krouživé 

pohyby..)

Na auta – reakce na signály „Jedeme vpravo, vlevo, dopředu, dozadu, rychle pomalu“...( dej 

pozor na bezpečnost)





SMYSLOVÉ HRY –

 Voňavé  mističky   -  připravte  si  mističky  s  různým kořením,  pojmenujte,  povoňte. 

Potom si zavažte oči  a poznávejte čichem, co v které mističce je.

 Sluchové vnímání - zvuky kolem nás ( připravte si pomůcky ke hře : zvoneček, nůžky, 

skleničky, papír, dřívka ,korálky, kamínky, klíče…..) vydávejte s nimi zvuky, jeden má 

zavázané oči a druhý mu dává zvukové hádanky.

HOKUS POKUS –

Lektvar pro čarodějnici -  experimentování s vodou a barvou, zapouštíme barvy do sebe, 

pozorujeme jaká barva vznikne smícháním dvou a více barev, vymýšlíme názvy podle barvy 

Čarodějní sen, Ohnivá voda, Myší jed...

VÝTVARNÉ ČINNOSTI

 Modelování květinek z plastelíny

 Obrázek z přírodnin – využití přírodnin (klacíky, kameny, květiny, trávu, šišky....) sestav jarní vílu

 Postav si z různých velikostí krabiček autíčko, polep barevným papírem, na kola můžeš  použít 
víčka od kompotu.

Vyrob si:







HUDEBNÍ ČINNOSTI – písničky k tématu

Inspiraci lze nalézt na kanálu youtube:





Jazyková chvilka:







  







Spočítej a rozhodni čeho je v jednotlivých obrázcích více a méně.





  

     





Pojmenuj, jaké tvary najdeš v dodávce, vybarvi. Jmenuj, co je kulaté, trojúhelníkové, čtvercové, 
obdélníkové.









Použité materiály:

www.predskolaci.cz

https://cz.pinterest.com/

https:www.predskolaci.cz/category/logopedicka-rikadla

https://youtube.com

www.zachranny-kruh.cz

www.creative.cz

www,napadyproanicku.cz

www.bystredeti.cz

http://www.creative.cz/
http://www.zachranny-kruh.cz/
https://youtube.com/
https://www.predskolaci.cz/category/logopedicka-rikadla
https://cz.pinterest.com/
http://www.predskolaci.cz/



