ZVÍŘÁTKA A MLÁĎÁTKA
PŘEDŠKOLÁCI
Ahoj předškoláci!
Týden nám utekl jako voda. Doufám, že máte všechny úkoly splněné,
abychom se mohli pustit do dalších.
Víme, že jste moc šikovní a úkoly jistě hravě zvládáte. Až se zase ve školce
setkáme, úkoly nám přineste a společně se na ně podíváme a popovídáme
si o nich.
Dávejte na sebe pozor a těšíme se, že se brzy uvidíme.
Vaše paní učitelky Jana a Jana ☺ ☺

Seznamte se nejdříve, jaké zvířátko má které
mláďátko

ZNÁŠ DOBŘE DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA? UVIDÍME :-)
Řekni, jak se nazývá zvířátko, které vidíš a jak jeho mláďátko. (Dítě nemusí
vědět u všech zvířátek, jak se jmenuje samice, samec a jejich mládě postačí např. pes – štěně…)

PŘEDŠKOLÁCI,
VĚŘÍM, ŽE JSTE TO ZVLÁDLI.
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DOMÁCÍ ÚKOL PRO PŘEDŠKOLÁKY

Dokážeš nalézt zajíčkovi cestičku k mrkvičce po kroužkách? Cestičku, zajíčka a
mrkev si vybarvi.

☺☺☺ ÚKOL

09.04.2021

II. DOBROVOLNÝ ÚKOL PRO PŘEDŠKOLÁKY

Nakresli svoje nejoblíbenější domácí zvířátko.

Víš, jak se jmenuje mláďátko od:
Kočky……………….(koťátko)
Pejska…………..(štěňátko)
Slepice……………..(kuřátko)
Ovce…………………(jehňátko)
Krávy………………..(telátko)
Husy………………… (housátko)
Kachny……………..(kachňátko)
Kozy………………….(kůzlátko)
Koně…………………(hříbátko)

Tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov
Pes – pejsek (pes, pej - sek )
Ovce – ovečka (ov – ce, o –več –ka)
Kůň…………….

Kolikrát jsi tleskl?

Doplňování zvuků do říkadla, rýmování
Pejsek………………..do daleka (štěká)
Kráva………………….až to hučí (bučí)
Slípka………………….na sedláka
Kozlík…………………..že je větší
Kočka…………………..sova………..
Ovce .......... ovčí řečí.

HÁDANKY O ZVÍŘÁTKÁCH
Nejraději na práci přikrčená líhá, v očích se jí rozsvěcí, když na myšku číhá.
Po obloze pluje, na louce si skáče, trká, vyhazuje, má vlněný fráček.
Malý, velký, bílý, černý, svému pánu vždycky věrný, ocáskem vrtí z radosti, pochutnává si
na kosti.
Kdo má ruce ušpiněné, ať si říká jeho jménem. Uň, uň, uní, uní, tlustý je a funí.
Má hřebínek, co nečeše, má ostruhy a nerajtuje. Někdy se točí na střeše, jindy si ve zdi
pobrukuje.
Když udělá ko-ko-ko, načechrá si peří. Bude vejce naměkko pro mě na večeři.
Trávu mění na mlíčko, k tomu bučí maličko. Poznali jste! Sláva! Je to totiž …………..
Na louce travičku přežvykuje, přátelsky ocasem pohupuje. Až budeš mít chuť na mlíčko,
vzpomeň si na ni maličko.

Dnes pro Vás mám básničku. Pohodlně se usaďte a nastražte
uši, protože je budete potřebovat.
1. Nejdříve dětem básničku stačí přečíst, pro seznámení.
2. Přečtěte jí ještě jednou a dejte dětem úkol, aby počítaly, kolik zvířátek se v básničce objeví – mohou
počítat na prsech, nebo si počet mohou značit libovolnými předměty – třeba lego – vždy když
zaslechnou název nějakého zvířete tak si z hromádky vlevo přemístí jednu kostičku na hromádku
vpravo. Na konci básničky spočítají počet kostiček.
3. Vzpomenou si děti, jaká zvířátka se objevila v básničce? Pokud ne, tak jim ji přečtěte ještě jednou nebo
můžete použít obrázky, na kterých děti budou ukazovat, které zvíře se zrovna objevilo v básničce.

Na dvoře
Kohout to je velký pán, po dvoře si chodí sám.
Nespočítám, kolik rán mě už ze sna budí.
Kykyryký, dobré ráno, jakpak se Ti u nás spalo?
Dej mi prosím trochu zrní, ať mám sílu na buzení.
Prasátko si zachrochtalo, já mám taky jídla málo!
Kohoutku, ty musíš vstát, ale ostatní nech ještě spát.
Azor vrtí ocáskem, štěká, vítá nový den.
Odpočívat musí moc, vždyť nás hlídal celou noc.
Husa s kačkou s dětmi jdou, přes zahradu cestičkou,
honem k vodě ťap, ťap, ťap, vodičku má každý rád.
Micka ta si s klubkem hraje a babičku pozoruje.
Po celou noc chytá myši, najde je i v tajné skrýši.
Mlíčko dojí kravičky, vejce zase slepičky.
Od oveček vlnu máme, do svetrů se zachumláme.
Všichni se tu rádi máme, o zvířátka se staráme.
Protože je máme rádi, jsou z nás dobří kamarádi.

Děti, když jste tak dobře našly všechna zvířátka v básničce, tak jim na své farmě
postavte (třeba z Lega) ohrádky a domečky, kde budou moci celý den být.

Inspirace k tvoření s dětmi
Pejsek – skládání z papíru

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Obsah vzdělávání v domácím prostředí
Obsah vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které se v rámci činností prolínají a rozvíjí
všechny oblasti vývoje dítěte.
Zde předkládáme činnosti pro inspiraci. Naleznete zde činnosti z běžného života, které mohou rodiče
s dítětem provádět v domácím prostředí.

Dítě a jeho tělo
•
•

•
•
•

dostatek pohybu;
praktické činnosti podporující jemnou i hrubou motoriku
(utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla,
prostírání stolu, zametání...);
hry se stavebnicemi (podle plánku i bez něj), s míčem,
navlékání korálků, grafomotorické pracovní listy
sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);
hry s pískem, tvoření s modelínou, hlínou apod.

Dítě a jeho psychika
•
•
•
•
•

•

čtení pohádek, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě
může být i v roli vypravěče, rodič i v roli posluchače);
zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů a změn
(klíčení rostlin, sledování počasí, staveb domů…);
hry podporující paměť (pexeso, Kimovy hry, hry se slovy,
„Co zmizelo z řady“…)
manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich
vlastností (velikost, barva, vůně, tvar, materiál…);
třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění
příborů, párování ponožek, hledání stejného podle kritéria –
barva, tvar…);
hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou,
vyhledávání detailů ma obrázku, Kde je umístěn pes?,
procvičování pravolevá orientace, pojmy nad, pod, vedle…)

Dítě a ten druhý
•
•
•

společenské hry;
hry s pravidly;
komunikace s druhými, vzájemná interakce (pravidla
komunikace, otázka a odpověď…)

Dítě a společnost
•

•
•
•

pravidla soužití (jak se chováme doma, v obchodě,
v kině…);
námětové hry (hraní rolí – na rodinu, na zvyky a tradice ve
svém okolí;
hasiče, na prodavačku…);
poslech hudby, seznamování se s uměním apod.

Dítě a svět
•
•
•

poznávání okolí;
pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);
seznamování se s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.

Co by mělo být nejdůležitější?
Věnujme dítěti soustředěnost a pozornost. To znamená vyhradit si na
dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme
plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.
Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.
Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzo na to začít
dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho
vytvořit krásný večerní rituál před spaním.

Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane
příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vylije vodu, rozsype
mouku…to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že
není problém chybovat, ale učme se po sobě uklidit (i když to nebude
dokonalé).
Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.
Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, domino, Černý Petr,
Člověče, nezlob se…)
Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu (vycházky do přírody,
dětská hřiště, běhání, poskoky, překážky…)
Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování, poděkovat,
poprosit…).

„Chovejme se k dětem s laskavou důsledností“ Z. Matějček

