Ahoj předškoláci!
Doufáme, že se Vám dobře daří a čtete s rodiči naše přípravy 😊.
Tento týden je VELKÝ PÁTEK!
Umíte vyjmenovat dny v týdnu?
Proč VELKÝ PÁTEK?
Podle lidové pověsti se na Velký pátek otevírají jeskyně, sklepení nebo sama země se
zakopanými a ukrytými poklady. Stává se tak již po půlnoci v časných hodinách. Pokud by se
„lovec pokladů“ ve skále zapomněl opojen bohatstvím, zůstane ve skále do příštího roku.
Zbytek tradic Vám jistě poví rodiče.
Můžete se podívat: Krkonošské pohádky

https://www.youtube.com/watch?v=lG9uSQTbeIk&t=3s

Co myslíte, je v Borotíně někde poklad?
Můžete to vyzkoušet a prozkoumat Borotín.
Pěší stezka přes Dehetník – MÍSTNÍ POVĚSTI
Ukryté poklady
Osada stávající při Zeleném Kostelci zažila podle pověsti prudký rozkvět. Záhy tu vzniklo veliké
město s přebohatým klášterem. Jeho mniši nashromáždili tolik pokladů, že je v areálu už
neměli kam uložit. Proto se rozhodli, že další poklady zakopají v jeho blízkém okolí. A tak také
učinili… to vše a další zajímavosti se dozvíte na stezce přes Dehetník.
Přejeme pěknou procházku😊.

Něco málo z logopedie.
Procvičujeme písmenko D
DĚTI A VČELY
Děti, děti, včelky letí!
Zaletěly na květiny,
teď si nesou sladkou šťávu
do včelína do dědiny.

Dělají z ní doma med
Včelím dětem na oběd.
Procvičujeme písmenko R
RÁZ NA RÁZ
Franta má hrnec,
běží jak srnec
do krámu za roh
kupovat tvaroh,
kroupy a krupici.
Ztratil tam čepici
Na rohu u vrat –
Musel ji sebrat.
Procvičujeme písmenko Z
POMLÁZKA
Zazpíváme zvesela,

hezky od začátku:
máme zlaté mazance,
vajec na ošatku.
Zazpíváme zvesela,
ale už jen krátce:

dojedli jsme mazance
a je po pomlázce!

Než začneme psát úkol zkusíme prstovou masáž:
RUKAVICE
Co je cílem relaxace?
Uvolnit prsty před činnostmi vyžadující dobrou motoriku.
Kdy ji provádět?

Před výtvarnými aktivitami nebo po nich.
Průběh cvičení.
Představte dětem cvičení jako hru s prsty – pravá ruka si hraje s prsty levé ruky.
Má ruka chytne palec a vyšroubuje ho(pevně stisknete kořen palce a jemně s ním zakruťte).
Má ruka chytne ukazováček a vyšroubuje ho.(totéž proveďte s dalšími prsty). A je to! Všechny
prsty jsme vyšroubovali a všechny nám utečou.(pohybujeme prsty do všech stran). A teď je
dáme zase na jejich místo.(uchopte špičku levého palce prsty pravé ruky, sevřete je a
sklouzněte po palci až ke kořeni, totéž proveďte s ostatními prsty) A je to! Všechny prsty jsou
na správném místě. Teď si odpočinou.(masírujte hřbet ruky od konečků prstů až po zápěstí,
otočte ruku a masírujte dlaň stejným způsobem).
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