DISTANČNÍ VÝUKA 1. TŘ. 24.1. - 28.1. 2022
24. 1. 2022
Představte si, že u Stonožky v košíčku se objevila nová podivná věc. Je malá a kulatá, obalená
v tenké síťce, trošku mastná a plná podivných zrníček, dokonce má i provázek na zavěšení.
Co myslíte, že by to mohlo být? Komu by se teď venku hodila kulička plná zrníček? Třeba
zavěšená na stromě? Neviděly jste náhodou někde na zahradě něco podobného? Kde ještě
jsou venku v zimě k vidění semínka? A pro koho jsou tam? Na odpověď jste jistě přišly. Jde o
potravu pro PTÁČKY. Víte, jak se domečky, do kterých se zrní ptáčkům v zimě sype, nazývají?
Zkuste se někoho velkého zeptat, jak se ta kulatá věc, co byla u Stonožky v košíčku, správně
jmenuje?
Na pracovním listě, prosím, vybarvěte nejprve krmítko a ptáčky. Dále rozhodněte, co by jim
chutnalo, a co ne? Správné odpovědi vybarvěte a špatné jen přeškrtněte.
25. 1. 2022
Dnes si můžete užít trošičku hudby, jestlipak si vzpomenete na písničku, kterou jsme minulý
týden začali ve školce se Stonožkou zpívat. Je to písnička o ptáčcích hledajících úkryt před
zimou a mrazem. BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ. Vaše maminky, babičky, tatínkové či dědečkové ji
jistě dobře znají a určitě se k vám rádi při zpěvu přidají. Můžete si ji zkusit i s hudebním
doprovodem na tomto odkazu na YOUTUBE.
https://youtu.be/d8j9z5cEW4s

A pro ty, co už si společně zazpívali, mám v příloze návod, jak se takového úplně
jednoduchého ptáčka naučit malovat.
- Děti, poznáte který obrázek budete obkreslovat jako první a jak se geometrický tvar na něm
jmenuje?
- Najdete samy, jakým obrázkem návod pokračuje (kde něco přibylo)?
- A který obrázek v návodu bude poslední?
- Nebojte se namalovat ptáčka velikého přes celý list papíru a až ho vybarvíte, nasypte mu
všude okolo OPRAVDU HODNĚ ZRNÍČEK, ať nemá hlad.
26. 1. 2022
Vaším prvním úkolem je pořádně si je prohlédnout a někomu z dospělých je popsat. Jakou
mají barvu peří? A jakou barvu má jejich zobáček a nohy? Který z nich je největší? Kteří dva
jsou asi stejně velicí? Létají všichni ve dne?
Na omalovánce je krmítko s několika ptáčky. Porovnejte je s našimi fotografiemi. Jsou někteří
ptáčci u krmítka stejní jako na fotkách? Zkuste je vybarvit správnými barvami a ostatní
vybarvěte podle vaší fantazie.
A protože je dnes středa a normálně bychom si společně užívali náš KLUBÍK ČTENÁŘŮ, mám
pro vás ještě jeden pracovní list s hledáním a vybarvováním správných písmenek, něco
podobného už jsme spolu dělali, jistě to pro vás bude úplná hračka.
27. 1. 2022
Dnes si společně vyrobíme ptáčka, dle přiloženého foto návodu. Poproste někoho z
dospělých o pomoc při výběru, obkreslování a vystihování kruhů, zbytek již společně jistě
hravě zvládnete. Nezapomeňte si hotové ptáčky podepsat a přinést nám je do školky.

28. 1. 2022
Je tu závěr týdne a vy jste toho zvládly opravdu hodně, ptáčky jste vymalovaly, o ptáčcích jste
zpívaly, ptáčky jste poznávaly a popisovaly, a včera jste ptáčka dokonce vyrobily. Na
nadcházející víkend už máte úplně jednoduchý úkol - JDĚTE VEN, PTÁČKY POZORUJTE A
POSLOUCHEJTE. Zkuste jich objevit co nejvíce a zapamatovat si je. Už se moc těším, jak si o
nich budeme příští týden povídat.
P. S. : Pokud máte na zahradě nebo někde blízko vašeho domova krmítko a měly byste
možnost jim tam něco dobrého nasypat, určitě to udělejte. Ptáčci vám budou vděční!

