DISTANČNÍ VÝUKA 1. TŘ. 2. 12. - 8. 12. 2021
2. 12. 2021
Děti, zkuste dnes rodiče naučit naší legrační básničku o čertech a jejich potížích s oblečením.
ČERTÍ DŽÍNY
ČERTI ZKOUŠÍ DŽÍNY, (zvedneme jednu nohu a naznačujeme natahování nohavice)
DOVEZENÉ Z ČÍNY, (ukazujeme směrem na okno)
TO JE SMŮLA, (chytneme se za hlavu oběma rukama a kroutíme hlavou)
NEMAJ PÁSEK, (dáme ruce do pasu a pokusíme se palce a ukazováky spojit jako pásek)
ANI DÍRU NA OCÁSEK. (z obou rukou si uděláme před jedním okem dlouhý dalekohled)
3. 12. 2021
Dnešní úkol je klasicky čertí – napodobte ze všech svých sil toho největšího čerta a „zabrblejt“
tak hlasitě, aby vás bylo opravdu hodně slyšet. Jen to zkuste.....
První úkol procvičí vaše počtářské dovednosti, v horní části najdete a spočítáte všechny stejné
obrázky a do správného obdélníčku dole zapíšete počet v puntících (kdo chce, může se pokusit i
o číslici).
Druhý úkol vyzkouší vaše soustředění a orientaci. Vybarvěte Mikulášovi tu správnou cestu k
vašemu domečku.
Třetí a poslední úkol je opět rodinný. Pokuste se zamyslet a dokončit věty, kterými byste se
mohly zhodnotit a poproste maminku či tatínka o zapsání. Všechny omalovánky určitě zkuste
vybarvit.
6. 12. 2021
Dnešním dnem bychom ve školce společně začali hledat odpověď na otázku: CO TO HOŘÍ NA
ADVENTNÍM SVÍCNU? Povídali bychom si o tom, kdo doma v neděli zapaloval druhou svíčku a
spočítali bychom si, kolik týdnů a dnů chybí do příchodu Ježíška.
Dnešní úkol je tvořivý podle možností každého z vás. Vytiskněte si prosím šablonu čistého
adventního věnce a pomocí lepidla a útržků barevných papírů (ubrousků, krepáků, ústřižků látek,
mašliček, vlny nebo nití....) vyplňte a vyzdobte celý adventní svícen. Pokud nemáte co lepit,
vybarvěte. Fantazii se meze nekladou. Nezapomeňte správnou barvou naznačit i hořící plamínky
svíček...
7. 12. 2021
Dnes vám posílám malou vánoční hru. Budete k ní potřebovat hrací kostku (klasickou, 1-6
puntíků) a vytištěnou předlohu hrací tabulky, kterou posílám v příloze.
Začněte od prvního řádku nahoře (vánoční stromečky). Hoďte kostkou, spočítejte kolik puntíků
vám padlo a počet zapište do prázdného rámečku na kraji tabulky. Můžete zapsat buď
malováním puntíků, nebo se pokuste o číslici. Kolik vám padlo puntíků, tolik stromečků v první
řádce vybarvíte. Pak stejně pokračujte na další řádek (hvězdičky). Výsledky si nezapomeňte
zkontrolovat a vyplněnou tabulku si určitě podepište.
8. 12. 2021
Rychle se blíží den, kdy nás doma všechny navštíví Ježíšek a určitě si přejete, aby vám pod
stromeček nadělil nějaké krásné dárky. Proto jsem vám jako dnešní úkol vymyslela DOBRÝ
SKUTEK. Poraďte se s rodiči, co to takový dobrý skutek vlastně je? Je to něco, co udělám já a
pomůžu tím někomu jinému. Uklízí rodiče každý den nádobí z myčky? Co jim třeba pomoci? Co si
zkusit sám/a ustlat postel? Zvládneš odnést nádobí ze stolu? Smést po sobě na talířek drobečky?
Uklidit si hračky poházené v pokoji? Co pomoci mamince spárovat ponožky? … Možnosti, jak
vykonat něco dobrého a zároveň potěšit rodiče, jsou veliké. Zkuste něco vymyslet....

