
Distanční výuka pro třídu “Housenky"

Týden: 1. 3. - 5. 3. 2021

Téma: Probouzení

Podtéma: Přišlo jaro do vsi - “Sluníčko

Očekávané výstupy:

 procvičování správné chůze a běhu

 zjišťuje ,které základní podmínky k životu potřebuje rostlina

 umí zazpívat píseň

 dovede slovně vyjádřit své potřeby i přání

 dovede slovně označit předměty a jevy

 procvičuje manipulaci s nůžkami (dodržování bezpečnosti)

 dodržuje správný postup a čistotu při práci s lepidlem

 procvičuje správné držení štětce

 vyhledává příležitosti ke zpěvu

 grafická cvičení na procvičení ruky

POHYBOVÉ PONDĚLÍ

 zacvičíme si s říkankou:

Čáry, máry, omáčka (krouživý pohyb pažemi)

podívejme na ptáčka. (prsty na ramena - máváme křidélky)

Letí, letí, poletuje (točíme se dokola)

nožičky si protahuje (střídavé zvedání levé a pravé nohy)

 při procházce se proběhneme

 zahrajeme si s míčem (podávání, kutálení)

 zahrajeme si s malým míčkem (házení na cíl)

 překračujeme a přeskakujeme náhodné překážky, procvičujeme vyhýbání se 

překážkám



ZVÍDAVÉ ÚTERÝ

 procvičujeme základní barvy (žlutá, červená, zelená, modrá)

 pozorujeme změny v přírodě „Co dokáže sluníčko?" (tání sněhu, zelená tráva, 

první kytičky)

 děláme pokusy se sněhem a pozorujeme, co se stane, když sníh přineseme do 

tepla

 děláme pokusy s hráškem (naklíčení hrášku na vlhké vatě)

 přemýšlíme, co potřebují rostliny pro svůj růst (světlo, teplo, vodu)

 

Obrázek si prohlédneme, pojmenujeme, co vidíme a správnou barvou vybarvíme:

 



PÍSNIČKOVÁ STŘEDA

 hledáme „hudební nástroje” doma a zkoušíme na ně hrát (pokličky, lžičky, 

sklenička…)

 zpíváme písničku „Jaro už je tu”

https://www.youtube.com/…fIA

„Probudil se malý brouček”

https://www.youtube.com/…kUs

TVOŘIVÝ ČTVRTEK

"Moje sluníčko"

 pomůcky (čtvrtka, barvy, štětec, žlutý papír, nůžky, lepidlo)

Postup:

1. vystřihneme si ze čtvrtky kolo

2. vybarvíme kolo žlutou barvou (pokud

možno z obou stran)

3. nastříháme proužky ze žlutého papíru

4. proužky nalepíme na žluté kolo

5. pastelkami můžeme dokreslit sluníčku

obličej (oči, pusu, nos)

https://www.youtube.com/watch?v=2k0uPKzukUs
https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA


UPOVÍDANÝ PÁTEK

 procvičujeme foukání s prodlouženým výdechem ústy („odfoukáváme mraky 

od sluníčka")

 pojmenováváme, co vidíme kolem sebe, doma i venku

 hrajeme hru „Na šikulu" (hledáme předměty podle určeného znaku - barva, 

velikost)

Básnička:

Slunce volá na sněženku,

podívej se, jak je venku!

Slunce volá do oken,

děti, haló, pojďte ven!


