Váţení rodiče,
v době uzavření mateřské školy je pro děti starší 5 let, děti s odkladem školní docházky
povinné distanční vzdělávání. Budeme rády, kdyţ si kaţdý den najdete chvilku a
z nabízených námětů činností si jednotlivé části splníte. Vše by mělo probíhat přirozenou
formou hry, tak aby pro Vás byl společně strávený čas radostí.
Níţe uvedené adresy mohou poskytnou další náměty.
https://e-predskolaci.cz/2021/02/22/e-book-zdarma-jarni-sesit-pro-deti-a-jejich-rodice/.
https://www.vesela-chaloupka.cz/.../predskolaci-bez.../
Uvítáme zpětnou vazbu (například vyfocení obrázku, výtvoru ze stavebnice, postřeh či
komentář k činnosti – co se dětem podařilo, líbilo, návrh činnosti, kterou mají děti rády) na
emailovou adresu, nejlépe do konce týdne.

Téma:
VOLÁME JARO KNIHOU!
Datum: 1. 3. – 5. 3. 2021
Práce s knihou:
rozvoj komunikace a řeči, dbát na správnou výslovnost, mluvit v celých
větách, rozvoj paměti a pozornosti
Úkol: přečíst příběh z oblíbené knihy, děti rodičům převypráví, o čem příběh byl, a následně
nakreslí, libovolnou formou, obrázek k danému příběhu
Básnička:
DOBRÉ RÁNO, KAMARÁDI,
KNÍŢKY MÁME VŠICHNI RÁDI.
KOLIK JE V NICH TAJEMSTVÍ,
KDO POSLOUCHÁ, DOBŘE VÍ,
ŢE TAM BYDLÍ POHÁDKY
S NÁDHERNÝMI OBRÁZKY,
ALE TAKÉ BÁSNIČKY,
ŘÍKADLA A PÍSNIČKY.
Rozvoj fantazie, jemné motoriky:
Děti si ze stavebnice, kterou máte doma (například duplo, lego, dřevěné kostky) postaví
libovolnou stavbu
Prstové cvičení:
- Rozevírání a zavírání rukou – prsty od sebe, pěst
KDYŽ SLUNÍČKO PĚKNĚ SVÍTÍ
ROZVÍJÍ SE VŠECHNO KVÍTÍ
I NEJMENŠÍ POUPÁTKO
ROZVÍJÍ SE NAKRÁTKO
Skládání z papíru: SNĚŢENKA - viz příloha č. 1

Zahrajte si spolu s rodiči KIMOVU hru
- V příloze č. 2, 3, si pozorně prohlédni obrázky. Aţ je tatínek nebo maminka zakryje,
vyjmenuj ty, které sis zapamatoval

Zapamatuj si krátkou básničku:
ČIČIČÍ, ČIČIČÍ,
KDY UŽ JARO PŘIFRČÍ?
AŽ SE Z VYSOKÉHO DUBU
OZVE ZNÁMÉ KUKU, KUKU.
Úkoly:
Příloha č. 4 – obtáhni tvar písmene na, které začíná název květiny, najdi tvar písmena
v tabulce a krouţek s písmenem vybarvi, pak si vybarvi i obrázek
Příloha č. 5 – rozstříhni část s obrázkem, dbát na správné drţení nůţek a samostatnou práci,
spočítej na kolik části je obrázek rozdělen, poznáš jednotlivé číslice?, seřaď od jedničky
Příloha č. 6 – vybarvi obrázek květiny, pojmenuj ji a dávej pozor na přetahování černých čar
Přejeme Vám, příjemný čas strávený nad činnostmi. Příští týden jsou jarní prázdniny, coţ
znamená, ţe další činnosti dostanete aţ týden po prázdninách.
S pozdravem.
Paní učitelky

01. 03. 2021

Příloha č. 1
Pracovní postup SNĚŽENKY
Pomůcky: bílý papír A4, barevný papír A4 , pastelka, lepidlo
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