
Milé Pomněnky, 

máme tady další týden a s ním nové aktivity, hry a dobrodružství.  Tento týden se podíváme 

na téma „Bábiny perníčky“, kde na vás čeká například kreativní tvoření, grafomotorické 

cvičení nebo společné pečení voňavého perníku. Další inspiraci na aktuální téma najdete 

po otevření složky „Výuka na duben 2021“. Věnujeme se také procvičování geometrických 

tvarů a s nimi souvisí i náš týdenní bonus. Duben je považován za měsíc bezpečnosti a 

dopravy, tak si společně zopakujeme, jak se v provozu chováme, aby se nám nic nestalo. Pro 

začátek si zazpívejte písničku Culinka - Semafor (oficiální klip) Písničky pro děti - YouTube 😊 

Až půjdete s maminkou nebo tatínkem na procházku po okolí, tak se dívejte kolem sebe, 

jestli uvidíte semafor nebo nějakou dopravní značku. Pokud najdete dopravní značku, kterou 

neznáte, tak maminka nebo tatínek vám jistě rádi prozradí, co značka znamená. Poznáte, 

jakou má značka barvu a jaký má tvar? Pamatujete si, jak semafor funguje a jaké barvy na 

něm svítí? Víte, co jednotlivé barvy znamenají a jaký má semafor tvar? Důkladně si semafor 

nebo dopravní značku prohlédněte, ať můžete odpovědět na otázky. 😊  

   

 

Pokud jste se seznámili s dopravní značkou nebo semaforem a víte, co znamenají, můžete 

nám je namalovat a podělit se o ně s námi na našem emailu: ms.pomnenky@seznam.cz. 

Budeme moc rády, pokud nám napíšete zpětnou vazbu. Popište nám, jaké značky už znáte 

nebo co děláte, pokud svítí na semaforu červená nebo naopak zelená barva.  

https://www.youtube.com/watch?v=TuqUV_DafWo
mailto:ms.pomnenky@seznam.cz


Daneček Š. nám poslal svoji vyrobenou perníkovou chaloupku. Chaloupka je opravdu moc 

povedená. Kdyby byla z opravdového perníku, tak stačí jen perníček utrhnout a ochutnat. 

😊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už se moc těšíme až budeme mít ve třídě opět své Pomněnky, moc nám chybíte. S dětmi, 

které právě chodí do školky, jsme vám natočily pozdrav. Najdete ho u distančního vzdělávání 

pod tímto příspěvkem. Můžete si s námi zatančit a zazpívat. Uvítáme, pokud nám také 

pošlete pozdrav, abychom věděly, jak se vám daří.  

Mějte se krásně. 

Paní učitelky Nicola a Renata 😊 


