DISTANČNÍ VÝUKA 2. TŘ. 2.12. – 8.12. 2021
2.12.2021
Za pár dní Vás doma navštíví jedna trojice (Jaká?), na kterou se všichni určitě těšíte. Ten kdo se těší
méně, má posledních pár dní, kdy může zpytovat svědomí.
K tomu zpytování Vám děti určitě pomůže, když si s rodiči zazpíváte nějakou vánoční koledu, nebo
se naučíte čertí básničku.
K básničce můžete vyzkoušet logopedické cvičení. Víte, jak dělá čertík? Zkuste udělat malého čertíka
a pak starého rozzlobeného čerta.
Staré čerty Vám posíláme i v obrázku, kde si vyzkoušíte čertí rohy.
3.12.2021
Dnešní den si můžete zpříjemnit nakreslením Nebeské návštěvy tedy Mikuláše a Andílků a zároveň
dárečků, které si přejete. Z vycházky na čerstvém vzduchu si můžete donést BARBORKY -větvičky ze
stromů ovocných či okrasných, které vložíte do váziček s vodou.
6.12.2021
Otázky (Odpovídejte celou větou.):
Co měl na sobě Mikuláš?
Jak se tvářil čert? Kolik jich bylo?
Jaké měl andílek vlasy?
Báli jste se a čeho………
Abyste na to, co jste slíbily Mikulášovi nezapomněli, tak si zkuste vyrobit čertí záložku do knížky.
V příloze máte návod.
7.12.2021
Dnes si pohrajeme se skořápkami od ořechů.
A protože je sedmého -všichni si napočítají sedm ořechů a hezky nahlas. Pak nakreslíte 7 ořechů na
papír a napíšete sedmičku /požádáte o pomoc maminku nebo taťku/ a hezky se na papír podepíšete
svým jménem.
Vezmete do rukou dva ořechy a vyťukáte do rytmu a po slabikách jména všech členů vaší rodiny
včetně babiček a dědečků.
Pro radost si můžete z ořechových skořápek vyrobit plovoucí svícínek se svíčičkou - jako lodičku.
8.12.2021
Poproste maminku nebo tatínka o jeden bílý papír. Ten přeložte na půlku. Víte jak? (Co je vlastně
půlka...)
Výborně. V té půlce ho rozstřihněte. (Kolik teď máte papírů.)
Jeden papír opět přeložte a rozstřihněte na polovinu. (Kolik máte teď papírů.)
Z každého papíru zmuchlejte jednu kouli a pokuste se jednu, zmuchlat do úplně malé kuličky.
Co by se dalo na zemi poskládat ze třech různě velkých koulí… Určitě jste na to přišli, že?
DECHOVÁ CVIČENÍ
Jestli se vám koule povedly, zkuste si doma najít dost velký prostor, kde vlastním dechem
rozpohybujete jednu kouli. Např. chodbu. Takže lehnout a foukat, foukat a foukat…:-)
Jestli si s vámi bude někdo chtít hrát (třeba sourozenec) můžete si vyrobit úplně malinkatou kuličku
a tu spolu foukat z jednoho konce stolu na druhý. Ale pozor, nesmí vám spadnout…

