Milé naše dětičky – kočičky, milí rodiče, 😊

máme tady nový týden a s ním i další úkoly a aktivity především pro naše předškoláky, kteří
se chystají do školy, ale také inspirace na trávení volného času pro mladší děti.

Tentokrát na téma „Náš den“ (8. – 12.3. 2021):
 Pracovní sešity – minule jsme Vám vypsali stránky jednotlivých PS, na kterých máte
úkoly pro děti. Některé jsme zvládli již ve školce, ale ne každý byl z dětí přítomen. Po
návratu si s dětmi zkontrolujeme a za odměnu čeká na děti razítko žabáka Ferdy 😊
 Barevné kamínky na www.hrajeme-si.cz (Přihlašovací údaje již znáte, pokud jste si
četli dřívější instrukce, případně si pročtěte minulé aktuality a postupujte dle
návodu).
- Interaktivní programy – Březen – Nabídka písniček – písnička „Vítáme tě,
sluníčko“ (se zpěvem dětí, či jen s doprovodem, když už budeš písničku umět.)
- Interaktivní programy – Březen –Sestavování obrazu –
1. pojmenuj jednotlivé obrázky, umísti je na pozadí, popiš (artikulace,
vyjadřování), co se na obrázku děje (chystáme se na příchod jara)
2. poskládej obrázek z jednotlivých dílků (orientace)
- Interaktivní programy – Březen – Učíme se hrou – klikni na slunečník (deštník) –
zkus s rodiči zodpovědět otázky... příležitostně na procházce pozoruj proměnu
přírody. Pokus se najít první jarní kytičky a společně s rodiči pojmenovat.
- Interaktivní programy – Březen – Sluníčkovy úkoly – Hlásky a slabiky
 www.youtube.com – vyhledej „zumba kids“ (Zumba with Dovydas) – zavzpomínej si
na tancování ve školce, pohyb je pro naše tělo důležitý 😉
 Vzpomeň si, co vše jsi prožil v době, kdy se nemůžeme potkávat a docházet do školky.
Co ti udělalo největší radost?.. (hry s rodiči, pohádka, vyrábění, procházka či výlet,
jízda na kole, čas tráveny s babičkou a dědečkem apod.). Nakresli tento zážitek – dle
své fantazie a možností, využij pastelky, barvy, barevné papíry, nůžky, lepidlo atd.
Moc se na tvůj obrázek budeme těšit a nezapomeň, při kreslení či tvoření je důležité,
abys měl z tvoření radost! 😊 (Není to soutěž, nebojte se, radost udělá jistě každý
obrázek tvořený s dobrým úmyslem a snahou :)

Náš den – Jak se nazývají jednotlivé místnosti v domě? K čemu jsou tyto místnosti určeny, jak
v nich trávíš čas? Obrázek si případně můžeš vytisknout a vybarvit.

 Pokus se zodpovědět otázky:
Jak se nazývá část dne, když vstáváš? (Ráno)
Jaké činnosti děláš každé ráno? (snídat, umýt se, převléct …)
Jak se nazývá část dne, když obědváš? (Poledne)
Jaké jídlo máš na oběd nejraději? (polévka, druhý chod)
Jak se nazývá část dne, když se stmívá a chystáš se jít spát?
Jaký je rozdíl mezi dnem a nocí? (ve dne světlo, v noci tma a spím)

Dobrovolná aktivita:









Můžeš si například vystřihnout z papíru talířek a z časopisu/letáku vystřihnout
oblíbené potraviny a seskládat je na talířek, nalepit a vytvořit si tak vlastní
snídani 😊
Přichystej dobrou snídani, oběd či večeři svému oblíbenému plyšáčkovi či
panence, plastovému hrdinovi …
Postav domeček/pokojíček, ve kterém bys ty nebo tvůj kamarád (hračka,
plyšák) rád bydlel, jak by mohl vypadat? Využij, co máš doma (kostky, krabice
od bot, cokoli tě napadne a rodiče ti dovolí použít v rámci bezpečnosti –
FOTKU nám můžeš zaslat na e-mail 😊
Obleč svou hračku do vhodného oblečení dle počasí a ročního období. Zkus si
příležitostně nachystat sám oblečení na procházku ven…
Pokus se poskládat si sám pyžamko – tričko, kalhoty…
Ukaž rodičům, jak se správně myjí ruce, zkus si vzpomenout na mytí rukou ve
školce, či jak nás to učila Myška Klárka…

Nezapomínej na správnou hygienu a mytí rukou… a přejeme všem mnoho zdraví!!! 😊

Procvič si pojmy – vlevo, vpravo, nahoře, dole, před, za. „Chlapec je na obrázku…“

Na své procházce si všímej přírody kolem sebe. Když uvidíš ptáčka, pojmenuj jej a zakroužkuj,
kterého jsi už potkal… 😊 Můžete využít i v dalších týdnech…

