TÉMA PRO TENTO TÝDEN:
„Má pohádková kniha“
Pondělí 8. 3. 2021
Povídání si s dětmi:
Milé děti, tímto týdnem nás budou provázet pohádkové knihy. Knihy ale mohou být různé:
svým tvarem, velikostí, tím pro koho jsou určené a také obsahem. Knihy jsou pro děti:
pohádky, dětské příběhy, leporela (skládané knihy), učebnice. Pro dospělé: kuchařky, knihy o
sportu, s příběhy pro dospělé. Obsah knih, je to, o čem se v knize píše (např.: Obsahem knihy
s pohádkami jsou různé pohádky. Obsahem knihy o sportu jsou informace o určitých
sportech.).
Knihy ukládáme doma do knihovny, může to být celá skříň nebo jen police.
Jaká je vaše oblíbená kniha, co se vám na ní líbí?
Úkol pro šikovné detektivy:
Podívejte se pozorně u vás doma, najděte knihovnu a objevte v ní:
1. Dvě dětské knihy
2. Knihu, kterou rád čte tatínek.
3. Knihu, kterou čte ráda miminka.
Námětové hry:
„Na knihkupectví“
„Na knihovnu“
Víte jaký je rozdíl mezi knihkupectví a knihovnou? (V knihkupectví si knihu koupím a je
moje, ale v knihovně si knihu pouze půjčím a musím ji vrátit.)
Zkuste vymyslet s rodiči, jak se správně ke knize chovat.

Až to bude možné a budeme se moci vrátit do školky, půjdeme se spolu do českodubské
knihovny podívat. Paní knihovnice si pro nás určitě opět nachystá nějakou krásnou pohádku.

Úterý 9. 3. 2021
Milé děti, znáte pohádku „O veliké řepě“? Rodiče vám ji rádi přečtou, a protože jste velké
šikulky, zvládnete ji podle obrázku převyprávět i sami.

Odkaz: 9f5a607a1130e9499b81c23ba57dbc4b.jpg (1804×1173) (pinimg.com)

Pokud jste pozorně poslouchaly, lehce odpovíte na tyto otázky. (A pokud ne, nevadí,
k odpovědi vám pomůže obrázek.)
1. Kdo táhl řepu první? (děda)
2. Kdo táhl řepu poslední? (myš)
3. Kdo táhl hned za babičkou? (vnučka)
4. Kdo táhl předposlední? (kočka)
5. Kdo táhl mezi dědečkem a vnučkou? (babička)
6. Kdo táhl čtvrtý od začátku? (pejsek)

Výroba loutek k pohádce „O veliké řepě“

Co budete potřebovat: vytisknutou omalovánku (viz. níže), pastelky, nůžky, špejle, lepící
pásku (lepidlo).
Nejprve si vybarvíme jednotlivé postavy, dokreslíme a vybarvíme řepu a vše vystřihneme.
K obrázkům přilepíme zezadu špejli a můžeme si zahrát pohádku „O veliké řepě“

Středa 10. 3. 2021
Milé děti dnes si písničkou od pánů Svěráka a Uhlíře připomeneme pohádku „Šípková
Růženka“ Písničku shlédněte pomocí odkazu: (200) O šípkové Růžence (Svěrák-Uhlíř) YouTube
Každá královská rodina bydlí na zámku nebo na hradě a vy si takový hrad můžete postavit
doma.
„Hra s kostkami“ (dřevěnými, plastovými, ze stavebnice lego, apod.)
Do hry se může zapojit celá rodina, připravte si libovolné kostky, z kterých budete stavět
hrad. Sedněte si do kruhu, abyste měli uprostřed místo na stavbu. Budete stavět tak, že každý
položí jednu kostku, jak se mu to líbí. V pokládání kostek se budete střídat stále dokola do
doby, kdy se shodnete, že se vám hrad takto líbí (nebo vám dojdou kostky ).
Hrad máte postavený. Kdo v něm bydlí? Král, královna, princ, princezna (může být
začarovaná, zakletá), sloužící,…
Zkus popsat celou větou, jaký by mohl být král, královna … (hodný, zlý, starostlivý,
spravedlivý, apod.).

Čtvrtek 11. 3. 2021
Dnes se naučíme básničku „Perníková chaloupka“
Perníková chaloupka
"Odkud ten náš holub letí?"

Viděl jsem ji, s Jeníkem

"Letím z lesa, milé děti,

krmili se perníkem."

vrků, vrků, vrků."

"A když z okna na zahradu

"Cos tam viděl, holoubku?"

vystrčila babka bradu,

"Perníkovou chaloupku

nebáli se, holoubku?"

u černého smrku."
"Viděls také Mařenku?"
"Jakpak by ne, holenku!

"Kdepak! Zamkli chaloupku
na cukrový klíč a už byli pryč!"

Zdroj: Perníková chaloupka / Říkadla a básničky | ProMaminky.cz

Hra s rodiči „Na Jeníčka a Mařenku“
Obměna hry „Stopovaná“: První jde a svou cestu značí kamínky (kostičkami z lega,
těstovinami (co doma najdete) na konci cesty se schová. Druhý jde po cestě, sbírá kamínky a
hledá schovaného.
Navlékání korálků pro princeznu, pro Mařenku, pro maminku (té udělá velkou radost). Místo
korálků můžete použít těstoviny.
Budete potřebovat: duté těstoviny (kolínka), provázek a šikovné ruce.

Pátek 12. 3. 2021
Milé děti, dnes si trošku protáhneme těla s Míšou, zacvičíme si na písně „Do rytmu se hýbej,
Tanec princezen a Trpaslíci – Pohádkové písničky.“
Odkazy pro spuštění videí s cvičením:
(199) Míša Růžičková - Do rytmu se hýbej (Minidisko Cvičíme s Míšou 4) - YouTube
(199) Míša Růžičková - Tanec princezen (Minidisko Cvičíme s Míšou 3) - YouTube
(199) Míša Růžičková - Trpaslíci - Pohádkové písničky (Minidisko Cvičíme s Míšou 7) - YouTube

Úkolem pro tento týden si budeme procvičovat naše očička, prstíky (správně držet pastelku) a
hlavičku (přemýšlet). Úkoly nám přineste do školky, až se znovu otevře a společně si je
zhodnotíme.
Domácí úkol – Poznáte, jaký obrázek se kromě maminky kozy nachází v rámečku? Vybarvěte
ho. V jaké pohádce na kůzlátka přišel vlk? (zdroj: e-predskolaci.cz)

Další možné aktivity:
Čtení pohádek, povídání si (Povyprávějte dětem, co jste dělali jako malý, jaké knihy jste měli
rádi vy.), vyprávění pohádek nebo příběhů podle obrázků, slovní fotbal.
Společenské hry (pexeso, Člověče nezlob se!, domino, mikádo), hry se stavebnicemi.
Tvoření s modelínou, kreslení, malování, navlékání korálků (těstovin), vystřihování, lepení).
Zapojení dětí do běžného chodu domácnosti (drobná pomoc mamince a tatínkovi).
Procházky a hry venku (pozorování přírody, poslech zpěvu ptáků, skákání panáka, apod.)
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