VÁŽENÍ RODIČE, vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání je nutné odevzdávat
vypracované pracovní listy, které vašim dětem připravujeme. Tyto listy odevzdejte podepsané
nejdéle do 12.4.(pondělí) do schránky umístěné na bráně MŠ. Děkujeme.
NÁMĚTY PRO PRÁCI S DĚTMI /6.-9.4.2021/
TÉMA: „Dopravní prostředky“ a co nás tedy čeká?
BÁSNIČKA: najdete ji v přílohách.
LOGOPEDIE: opět prosíme, nezapomeňte s dětmi procvičovat hlásky, které ještě nemají úplně
zafixované – DENNĚ.
SLUCHOVÁ ORIENTACE: Pro děti je důležité poznat první i poslední hlásku ve slově,
zkoušejte, trénujte. Sluch můžete trénovat i při procházce, při pobytu na hřišti... Poslouchat
třeba okolní zvuky…Pak se dětí ptát, co to projelo kolem? Trolejbus. A dělal rámus
? Ne.
A víš proč?...
PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY: děti mohou třídit, počítat, porovnávat cokoliv, co je
doma i venku k využití (angličáky doma, kola ve stojanech venku, auta na parkovišti, kytičky).
OPAKOVÁNÍ – jaké jsou dny v týdnu? Opakujte stále měsíce v roce, který měsíc je teď. Co
se při něm děje v přírodě? Jaký jsi pocítil rozdíl Ty sám? (není taková zima, objevují se
kytičky…)
SAMOSTATNOST: je pro děti velmi důležitá. Nechte je, ať Vám doma s něčím mohou pomoci
–jarní úklid, pomoc s přípravou jídla, úklid svých věcí po příchodu domů z venku (boty na své
místo, bundu pověsit…). Pro děti je moc důležité, aby věděly, co kam patří, kde to má své místo
a uměly se o své věci postarat. Ve škole to bude nutnost.
VŠEOBECNÉ ZNALOSTI: stačí opět otevřít nějakou obrázkovou knížku, dětský časopis,
povídat si cestou venku…Povídejte si o čemkoliv. Přidat můžete i téma toho týdne „Dopravní
prostředky“, děti ho mají moc rády. Povídejte si s nimi o tom, jaké znají dopravní prostředky.
Vyjmenujte si nějaké, popište si je. K čemu se používají (přeprava lidí, přeprava nákladu…).
Co takový semafor? Děti ať Vám zkusí říct, co která barva znamená, která je dole...Zmiňte
určitě i přechod pro chodce, helmy, zvonky, reflexní vesty, bezpečnost je důležitá.
PROSÍME VÁS, ČTĚTE DĚTEM, VYPRÁVĚJTE SI, ZPÍVEJTE SI SPOLU. Dětem tak
rozšiřujete slovní zásobu, fantazii, vědomosti, trénujete jejich pozornost, trpělivost, paměť…
NEZAPOMEŇTE, POZOR NA SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY (jen obyčejné tužky nebo
pastelky). Je to moc důležité.
POCHVALA!!! Berušky, moc Vám děkujeme za všechny obrázky, fotky a videa, které jste
nám opět poslaly do školky. Už tu máme hotovou výstavu
. Abyste se i Vy mohly potěšit
tou parádou, posíláme Vám fotku Vašich krásných obrázků, které už zdobí naší beruškovou
šatnu. Přejeme Vám co nejslunečnější nový týden a hodně dobré nálady v něm. Mějte se hezky,
buďte zdraví a ať Vás úkoly od nás baví
. Vaše paní učitelky.

1

Poslední úkol HÁDANKA: Poznáš, Beruško, co je v šatně jiného? Víš to? Dobře se dívej,
nespěchej a rodiče prosíme, neradit 😊. Popros tatínka nebo maminku, aby nám to připsal k
tvým úkolům, které nám odnesete do školky. Příště Vám napíšeme, kdo uhodl 😊. HODNĚ
ŠTĚSTÍ.
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Obtáhni vyznačené linie a kde chybí, dokresli.

3

Obrázky dopravních prostředků si vystřihni a nalep do správného sloupečku (prosíme rodiče,
aby dohlédli na splnění zadání, děkujeme ). Puntíky vyznač počet dopravních prostředků,
které jezdí po silnici. Zapiš je pod správný sloupeček, kam jsi obrázky nalepil/nalepila.

4

Drž se zadání a obrázek, který do řady nepatří, škrtni. Vyznač puntíky na horní linku počet
škrtnutých obrázků.
5

Drž se zadání a slova na počínající hlásku M spoj s obrázkem maminky zelenou pastelkou,
slova začínající na hlásku N spoj s nůžkami modrou.

6

Popiš obrázek tatínkovi nebo mamince. Jaký je to dopravní prostředek, jakou má barvu, kolik
má malých okýnek…? Pak si obrázek rozstříhej a slož.

7

Naše zadání: kdo umí a chce, může počet zapsat číslicí, ostatní prosím vyznačte počet puntíky.
Dopravní prostředky pojmenuj. Rodiče prosíme o zapsání odpovědí k obrázkům, děkujeme
.
8

Tvary si vystřihni a nalep do správného řádku k obrázku, který má podobný tvar.

9

Dokresli si obrázky, určitě se Ti to povede
. Pojmenuj mamince nebo tatínkovi, co je v první
řadě na obrázcích. Prostřední jablíčko vybarvi červeně, houbičce vlevo vybarvi klobouček
hnědě, domečku vpravo dokresli kouř z komína, okna vybarvi modře.
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SEMAFOR
1) Pan semafor u kraje,
rozhlíží se do kraje.
I když prší, i když leje,
rozhlíží se, co se děje.
2) Dává pozor veliký,
na kabátě knoflíky.
Sotva blikne červená,
roztahuje ramena.
3) Říka: „Pozor! Musíš stát!
Do silnice nevbíhat!“
Žlutý knoflík kabátu,
připravit se ke startu.
Na zelenou ujížděj,
na ostatní pozor dej!

AUTOBUS – každý se zkusí naučit, co zvládne. Kdo ji zvládne celou

?

1) Chvíli krokem, chvíli skokem,
ujíždíme autobusem.
Řidič mačká houkačku,
řeže každou zatáčku.
2) To je jízda, lidé drazí,
sem a tam to s námi hází.
Dopředu i dozadu,
všichni v jednu hromadu.
3) A těch lidí v autobusu!
Támhle tetka veze husu,
v koutě jeden staříček,
chrání košík vajíček.
4) Inu to je nadělení!
Cesty ještě konec není.
Zbývá nám jí pěkný kus,
porouchal se autobus.
PÍSNIČKA PRO DOBROU NÁLADU

Lotrando a Zubejda Pod dubem - YouTube

Posíláme Vám Berušky naši oblíbenou písničku ze školky
. A kdo se podívá i na video k ní,
může nám pak napsat, jaký dopravní prostředek v něm viděl? Pozor, je to těžkééé! Už se moc
těšíme, až si ji zase budeme moci zazpívat společně ve školce! Mějte se hezky, Berušky.

11

NABÍDKA VÝTVARNÉ ČINNOSTI

12

A KDO BY MĚL CHUŤ NA DALŠÍ AKTIVITY, NABÍZÍME (NEPOVINNÉ):

Vystřihni a slož.

Vybarvi si obrázek a pozor na správné umístění barev na semaforu!
13

Obrázky dole si vystřihni a umísti je tak, aby se ani jeden neopakoval dvakrát v jednom řádku.
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CO TAKHLE TROCHU JARNÍ ZÁBAVY
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?
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