Milé žabky, vážení rodiče,
čas utíká jako voda a my píšeme další dopis. V minulých námětech jsme se
věnovali domácím zvířátkům. Děkujeme za obrázky s vašimi mazlíčky. Určitě
posílejte další fotky 😊.
Pojďme se nyní věnovat zvířátkům v přírodě. Níže nabízíme další náměty na
činnosti k tomuto tématu. Věříme, že si z nabídky jistě něco vyberete. Přejeme
všem krásné jarní dny (i když letos je jarní počasí opravdu aprílové).
Moc všechny zdraví Iva Ľ. a Hanka K.
Naším společným cílem je :
- upevňovat citové vztahy ke svému okolí
- získávat poznatky o významu životního prostředí
- rozvíjet schopnost vážit si života ve všech formách
- zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky –
koordinace ruky a oka
- rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti
(výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování)
Činnosti a náměty, které nám dopomáhají ke splnění cílů:
- seznamování dětí s životem zvířat ve volné přírodě, jejich nepřáteli,
vysvětlení potravního řetězce v přírodě (obrázky, encyklopedie,
vlastní pozorování…)
- vycházky do přírody – chůze v nerovném terénu, hra „Na Zajíčka“poskoky snožmo ve dřepu, v přírodě opět pozorujte (zkuste využít
lupu, dalekohled) – ptáky, lesní zvířátka, motýli, brouky apod. –
popisujte – „Jakou mají barvu?, „Kde žijí?“ apod.
- hry v lese – např. „Hod šiškou na strom“, přeskakování kořenů
stromů
- procvičujeme sluchové vnímání – „Zavři oči a poslouchej, co
slyšíš?“ (auta, štěkot psa, ptáčky, lidské hlasy..)
- obkreslování jednoduchých šablonek zvířátek
- práce s modelínou – had, šnek ..
- hry se slovy a obrázky – hádanky (např.: “Ukaž zvířátko, které má
peří, dlouhý červený zobák a hnízdí na komínu ..“), „Která ze
zvířátek najdeme u vody, v lese, na louce ..“ …vytleskávání počtu
slabik
- zahrajte si již známou hru „Na Kouzelníka“ – tentokrát s volně
žijícími zvířátky

- výlet s jarní tematikou
- upevňujeme prostorové představy, pojmy – nad, pod, vedle, za
(např. v lese – „Dej šišku na pařez, za pařez, před..“)
- rozlišujeme – krátký x dlouhý (např. klacíky), více x méně (např. 2
hromádky šišek)
- přiřazování barev – např. „Přiřaď motýlka ke stejně barevné
květině..“
- pracovní listy k tématu
- dechová cvičení – voníme ke květinám, foukáme do bublifuku, do
pampelišek…, cvičíme jazýček
- lehce nastíníme koloběh vody v přírodě, její nezbytnou úlohu
- povídáme si s dětmi o slušném chování, o tom, co může druhým
vadit (naschvály..), zaměříme se na slušné stolování (správný úchop
lžíce..), obezřetnost při setkání s cizími lidmi, neotvírat cizím lidem –
pohádka „O Budulínkovi“, k čemu slouží klíče, zámek na dveřích
- naše okolí – jak je krásný uklizený trávník, chodník, veřejné
prostranství – Kdo se o to vše stará? Co můžeme udělat my?
- Den Země (ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na
dopady ničení životního prostředí) očima dětí – 22.4.
Připomínáme správné držení psacího náčiní, lžíce, samostatnost při sebeobsluze,
správný mluvní vzor

O Budulínkovi
Žila jednou jedna babička a dědeček a ti měli svého Budulínka. Každý den
chodívali do práce a Budulínek zůstával doma sám. Babička mu pokaždé
říkávala: „Buď hodný, Budulínku, hezky si hraj a nikomu neotvírej! Navařila
jsem ti hodně hrášku, ten máš přeci ze všeho nejraději. Dala jsem ti ho do
pece.“ Budulínek si hrál, jak mu babička nařídila a když na něj přišel hlad,
otevřel pec a s chutí se pustil do hrášku. V tu chvíli přišla liška ryšavá
a Budulínka prosila: „Budulínku, dej mi trochu hrášku, povozím tě na ocásku.“
Budulínek lišce dát nechtěl. Ale liška ho tuze prosila: „Budulínku, dej mi trochu
hrášku, povozím tě na ocásku! Pojedeme po lavici, pojedeme po světnici.“
Protože se Budulínek najedl dosyta a ještě mu něco zbylo, lišce otevřel,
přistrčil jí talíř a povídá: „Tady máš a jez!“
Liška hrášek snědla, Budulínka vzala na ocásek a vozila ho po lavici, vozila ho
po světnici, poté s ním vyběhla na silnici, ze silnice do polí, z polí do lesa a tam
šup do liščí nory! Když babička s dědečkem přišli domů, Budulínek ve
světničce nebyl. Marně ho hledali, ale Budulínka nikde nenašli. Babička plakala
a neustále naříkala. Dědeček se na ní nemohl dívat, vzal housličky, babičce dal
bubínek a šli Budulínka hledat. Došli až do hustého lesa a tam uviděli liščí
noru. Zdálo se jim, že tam slyší Budulínka plakat. Dědeček zbystřil, rychle
naladil housličky, babička zase bubínek a oba začali hrát a zpívat písničku:
„Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam tři lištičky a náš Budulínek.“
Starou lišku to rozzlobilo, a proto mladé lišce řekla: „Jdi a vyřiď jim, ať
přestanou hrát, že mě bolí hlava!“ Mladá liška vystrčila ven hlavu, dědeček
toho využil, chňapl ji a strčil ji do pytle! S nadšením, že malou lišku chytili, hráli
a zpívali dál: „Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam dvě lištičky
a náš Budulínek.“ To starou lišku velmi rozhněvalo a poslala ven druhou
lištičku: „Jdi a vyřiď jim, ať přestanou hrát, že mě bolí hlava!“ Druhá lištička
také vytáhla hlavu ven, dědeček neotálel a šup s ní do pytle! A začali hrát
potřetí: „Máme doma housličky a pěkný bubínek, je tam jedna lištička a náš
Budulínek.“ To už se liška rozhodla, že se půjde sama podívat, když se ani
jedno z nezbedných dětí nevrátilo. Vystrčila hlavu z nory, dědeček ji čapnul
a strčil ji do pytle, ten zavázal a Budulínka vytáhl z nory ven. Ten byl uplakaný
a slíbil dědečkovi a babičce, že už bude poslušný a nikomu otvírat nebude.
Dědeček s babičkou byli tak šťastní, že mají svého Budulínka zpátky, že mu
samou radostí odpustili.

Pohádka v obrázcích – převyprávějte si s dětmi, obrázky můžete rozstříhat a sestavit podle
děje (posloupnost děje), pojmy první x poslední …, ponaučení

Můžete si zazpívat např. tyto písničky – „Běží liška k táboru“
„Veverky“
„ Já do lesa nepojedu“ a další k tématu, které znáte

Já do lesa nepojedu

Básničky, rozpočítávadlo
„Liška, šiška, pampeliška, zabloudila v lese myška. Ten, ten, ten, vyvede ji ven.“

Náměty na cvičení

Zvířátka v přírodě – můžeme použít např. na pexeso, na výlet do přírody, k rytmizaci,
Kimovým hrám apod.

Zajímavosti o některých zvířátkách

Zajímavosti o některých zvířátkách

Jednoduchá šablonka k obkreslení, dotvoření

Pracovní list (PL) - nejprve přejeď prstíkem, poté pastelkou
- po práci obrázky rozstříhejte a děti budou k sobě přiřazovat stejné barvy

PL – Kdo kde bydlí? Nejprve prstíkem, pak tužkou

PL – Motýlkové bludiště – opět nejdříve prstem, pak až tužkou

PL – Housenka

PL – Najdi správný stín, spoj tužkou

PL – prstíkem projeď cestičku, poté pastelkou

PL – s dopomocí rozstříhej (nebo rodiče) obrázky, spoj dva správné k sobě

Omalovánka

Náměty na tvoření

Den Země
Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní
rovnodennosti, 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky
motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení
tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat po vzniku
mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl
slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena nejen
jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný happening bojovníků proti
válce ve Vietnamu. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie
do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat
obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty.
OSN začala Den Země organizovat o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i
zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Od roku 1990 se Den Země slaví
také v České republice.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa a stal se tak největším
sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či
národnost.
(Wikipedie)

Pro rodiče i děti ..

K zamyšlení ..

