Úkoly od Štěpánky
Ahóój Kulíšci, Berušky a zdravím i nejmenší Šnečky protože vím, že i
oni se snaží plnit úkoly.
Tento týden budeme plnit úkoly od Štěpánky.
Přeji vám hodně sluníčka, žádná bebíčka a hurá do přírody – běhat, skákat, lézt a hlavně dívat se
kolem sebe, zkoušet nové věci. Vyhrňte si rukávy, jdeme na to!
Oči máme na …….., uši na …….., ruce na ………., nos na………… a nohy na ……..

Vydejte se s rodiči na procházku na louku, na pole. Já byla u kapličky. A když jsem šla přes
louku, všimla jsem si spousty cestiček od myšek. Najděte myší cestičky, vezměte si klacík a
projděte odkud kam vedou. Jsou rovné nebo klikaté, jsou dlouhé nebo krátké?
• Zkuste klacíkem vytvořit myší cestičky v hlíně nebo písku.
• Proběhněte se jako myška klikatou nebo rovnou cestičkou.
• Doma poproste dospěláka ať vám do víka od krabice nebo
na pečící plech nasype mouku a vy si vytvářejte cestičky různými předměty
(vidlička, lžíce, vařečka, prstík) – všímejte si, že každá cestička je jiná (úzká, široká),
vytvořte cestičku rovnou, klikatou, krátkou, dlouhou…
• Nakreslete myšku nebo vystřihněte obrázek myšky a nalepte. K myšce nakreslete
cestičky do domečku – klikaté i rovné, krátké i dlouhé.
• Popovídejte si o procházce, co jste viděli a zažili.

Každý z vás má doma kostičky. S nimi se dá hrát i zadávat dětem pokyny a procvičovat tak
předmatematickou gramotnost. Zde najdete několik tipů, jak ji procvičovat. Dejte před děti
jejich oblíbenou stavebnici např. lego:
• postav komín z 5 kostek (komínů může být i více)
• postav další komín, ale jen ze 4 kostek (urči, který komín je větší, který menší, spočítej
kostky dohromady, urči počet červených kostek, urči počet modrých kostek atd.)
• poskládej kostky od nejmenší po největší
• a pro radost si z kostek poskládej obrázek

Básnička pro tento týden – naučte se básničku do pátku. V pátek se podívejte na tuto stránku, čeká
vás tu překvapení!
Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory za ty lesy až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.
Zdroj: https://www.predskolaci.cz/zimo-zimo-tahni-pryc/9865

Jarní sluníčko
Pomůcky: barevný papír, talíř, tužka,
nůžky
Pracovní postup: nakreslíme dětem
podle talíře kolečko, které děti nebo
dospělák vystřihne nůžkami. Je možné
jim nakreslit kolečko uprostřed, aby
věděly, kam mají dostřihnout, ale není
to nutné. Děti stříhají paprsky. Je možné
papír nabarvit,
nemáme-li barevný.

Zkus pojmenovat to co vidíš na obrázcích a
potom spoj klíče s obrázky kam patří 😊

Poslechni si jarní písničku 😊
Požádejte maminku o půjčení dvou vařeček a zkuste s nimi
ťukat do rytmu
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k&list=RDJEC-LU3qsk&start_radio=1&ab_channel=jojka2002

