
Milé děti z naší třídy Fialek, protože se nemůžeme vidět, připravily
jsme si pro vás a vaše rodiče vše tak, aby se vám po školce
nestýskalo.

Těšíme se, až se uvidíme.
Vaše paní učitelky Adéla a Zuzka

ÚNOR

POPELKA

Distanční vzdělávání dle témat:
1. týden   Popelka krmí holoubky
2. týden  Popelka na plese
3. týden  Popelka tančí se střevíčkem
4. týden  Popelka dobrou hospodyní

Inspirace pro domácí vzdělávání:
★ Seznámení s pohádkou O Popelce - převyprávění pohádky dítětem.
★ Rozlišit dobro a zlo, uvést příklady.
★ Uvolňovat jemnou motoriku - navlékání korálků -> korále na ples, přebírání luštěnin

-> hra na Popelku, práce s modelínou - hra na pekaře.
★ Skládání z papíru -> ptáček.
★ Opakovat charakteristické znaky zimního počasí, změny v přírodě.
★ Rozlišit některé druhy zaměstnání – čím bych chtěl být, čím jsou rodiče.
★ Pznat základní druhy ptáků. Pomoc ptákům v zimě.
★ Rozvoj hudebně pohybových dovedností a slovní zásoby - naučit se básničky,

písničky.
★ Určení první hlásky ve slově, vytleskávání počtu slabik.
★ Procvičovat geometrické tvary.
★ Opakovat předmatematické dovednosti 1-6 (viz. pracovní listy níže).
★ Procvičování základních i doplňkových barev (viz. pracovní listy níže).
★ Procvičování paměti a rozvoj slovní zásoby (viz. básničky, říkanky a písničky)
★ Logopedické chvilky - nápodoba větru - foukání, lízání zmrzliny, posílání pusy,

koník, čertík, mlaskání, nafukování tváří - děti vědí.
★ Grafomotorika viz. pracovní listy, dbát na správný úchop tužky.



PŘEČTI SI S RODIČI POHÁDKU - obrázky doplň ty:



A ještě jedna pohádka

ZATANČI SI S PRINCEZNOU

Tanec princezen
Míša Růžičková - Tanec princezen (Minidisko Cvičíme s Míšou 3)

https://www.youtube.com/watch?v=pdUa6nte6nU


HUDEBNÍ ČINNOSTI:
Písničky

Bude zima, bude mráz



V zahradě na hrušce
26 V zahradě na hrušce

https://www.youtube.com/watch?v=f9GUnVxJTL0


Kdo to ťuká na okénko
Kdo to ťuká na okénko

Poslední známá písnička, zazpívej si s maminkou nebo babičkou
Dělání

https://www.youtube.com/watch?v=kp14kJmeexY
https://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0


Básničky a říkanky:





PRACOVNÍ LISTY:

Grafomotorika

Dokresli obloučky dle předlohy.



Obtáhni přerušované čáry.







Rozumová výchova

Vystřihněte dle čar spodní díl a přiřaďte a přilepte k správnému tělu:



Podle čar vystřihněte spodní díl a přiřaďte ke správnému povolání.



Vystřihněte spodní díl a nalepte do správného sloupečku.



Zrakové vnímání

Vyhledejte v obrázku určené tvary.







Geometrické tvary

Vystřihni a doplň do správného okýnka ke správnému tvaru.



Dokresli geometrické tvary dle předlohy.



Předmatematické dovednosti a pravá a levá strana.



Omalovánky











VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST:

Hnízdo pro ptáčka

Budeš potřebovat:
★ barevné pastelky
★ bílou čtvrtku-papír A4
★ šablonu ptáčka. viz níže
★ nůžky, lepidlo

Postup:
★ nejdříve si na čtvrtku namaluj barevnými pastelkami hnízdo (maluj kolečka vzájemně

do sebe, větší, menší,...)
★ poté si vystřihni ptáčka (šablona níže)
★ ptáčka si vybarvi
★ vystřihni mu i křídlo, to také vybarvi
★ ptáčka nalep do hnízda a je hotovo - můžeš opět vyfotit a poslat s maminkou na náš

email - děkujeme.



Šablona - ptáček.



Šaty pro princeznu
Šaty pro princeznu vystřihni a ozdob jakýmkoliv způsobem (polep papírem, nebo látkou,
vybarvi,...) - hotové šaty můžeš s maminkou vyfotit a poslat emailem děkujeme.





Skládání ptáčka
přesný návod zde: http://krokotak.com/2016/09/migratory-birds-2/

http://krokotak.com/2016/09/migratory-birds-2/


Použité zdroje:
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