TÉMA PRO TENTO TÝDEN:
„Na louce“

Úterý 6. 4. 2021
Povídání si s dětmi:
Milé děti, tento týden si budeme povídat o tom, co se děje na louce. Když se budete venku na
louce pozorně dívat, uvidíte svět broučků, který nám je běžně skryt.
Na louce můžeme zahlédnout ploštice, berušky, včelky, různě barevné broučky, mravence,
žížaly, červíky, šneky a mnoho jiných zvířátek. Proto musíme být opatrní, kam šlapeme,
abychom jim neublížili.
Podívejte se na příběh z Broučků Jana Karafiáta: „A bylo jaro“ Odkaz: (249) Broučci 05 A bylo
jaro - YouTube,

Otázky pro bystré hlavičky a pozorná ouška:
Pokud jste se pozorně dívaly a poslouchaly, bude pro vás lehké odpovědět na tyto otázky.
Protože jste šikovní předškoláci, zvládnete odpovídat celou větou .
1. Jaké bylo jaro u broučků? (vše kvetlo, včely bzučely, tráva byla veliká, ptáčci zpívali)
2. Koho zima překvapila, a zachumelil? (broučci z roští)
3. Jaké kytičce se říká chudobka? (sedmikrásce)
4. Na čem vezl Kovařík Berušku a Broučka? (na trakaře)
5. S čím žongloval Zlatohlávek? (s kamínky)
6. Jakou kytičkou přivolali pomoc pro Broučka? (zvonek luční)
7. Co udělal Zlatohlávek špatně? (navedl Broučka)
8. Co udělal Zlatohlávek správně? (pomohl Broučkovi a přiznal se, že ho navedl).

Básnička s pohybem
Brouk
Leze, leze brouk,
vítr do něj fouk. (foukneme)
Otáčí se dokola, (otáčíme se na zadečku)
zavolejte doktora.(voláme)
Převalil se brouk. (převalení na záda, třepeme končetinami)
Hádanky

Středa 7. 4. 2021
Aby našim očím neutekl žádný brouček na louce, musíme si je dobře procvičit. Najdete v řadě
obrázek, který se detailem liší od ostatních?

(Zdroj: Diagnostika dítěte předškolního věku, J. Bednářová a V. Šmardová).

Čtvrtek 8. 4. 2021
Dnes se naučíme básničku a písničku „Polámal se mraveneček“

Polámal se mraveneček
Polámal se mraveneček,

Čtyři stáli u postýlky,

ví to celá obora,

pátý těšil, neplakej,

o půlnoci zavolali

pofoukám ti na bolístku,

mravenčího doktora.

do rána ti bude hej.

Doktor klepe na srdíčko,

Pofoukal mu na bolístku,

potom píše recepis,

pohladil ho po čele,

třikrát denně prášek cukru,

hop a zdravý mraveneček

bude chlapík jako rys.

ráno skáče z postele.

Dali prášku podle rady,
mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.
(Polámal se mraveneček / Říkadla a básničky | ProMaminky.cz)

Odkaz pro spuštění písničky: (254) ÚČI V TRIKU | Hudebka: Polámal se mraveneček - YouTube

Pátek 9. 4. 2021
Milé děti, dnes si trošku protáhneme těla s Míšou, zacvičíme si na písně „Broučci, Mravenec“
Odkaz pro spuštění videa s cvičením:
(261) Míša Růžičková - Broučci (Minidisko Cvičíme s Míšou 6) - YouTube
(261) Míša Růžičková - Mravenec (Cvičíme s Míšou 4) - YouTube

Úkol na tento týden:
Budeme si 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 č. 22 – Vezměte si pastelku, spočítejte, kolik je na obrázku stejných zvířátek a
vybarvěte stejný počet rámečků. Zvířátka vybarvěte.

Na všechny se moc těšíme! 

Další možné aktivity
Čtení pohádek, povídání si s dětmi.
Prohlížení knih o přírodě, encyklopedie.
Společenské hry (pexeso, Člověče nezlob se!, domino, mikádo), hry se stavebnicemi.
Zapojení dětí do běžného chodu domácnosti (drobná pomoc mamince a tatínkovi).
Procházky a hry venku (pozorování přírody, poslech zpěvu ptáků, skákání panáka, apod.)

