říjen 2020
Vážení rodiče,
vzhledem k dočasné nepřítomnosti Vašeho dítěte v mateřské škole
Vám předkládáme nabídku činností pro děti předškolního věku, pro něž je
předškolní vzdělávání povinné.
Náměty vycházejí z našeho Školního vzdělávacího programu. První
část se týká především podzimního období. Pro Vaši lepší orientaci je
uvádíme rozdělené do několika vzdělávacích oblastí.
Poznávání – 1. povídáme si o podzimu, o tom, co toto roční období
především vystihuje. Snažte se děti vést k samostatnému slovnímu projevu.
Veďte je k odpovědím v souvislejších větách.
Rozdíly mezi stromy listnatý X jehličnatý
Listnaté stromy – poznat podle listu, plodu, kůry alespoň 4 základní druhy
(lípa, javor, dub a bříza)
Jehličnaté stromy – poznat podle jehliček a tvaru stromu alespoň 3 základní
druhy (smrk, borovice a modřín)
Vysvětlit význam ochrany přírody, význam lesa (vést k šetření papírem apod.)
Život v lese
Vědět elementární znaky o některých lesních zvířatech (ježek, liška, veverka,
jelen, sova a datel) – čím se živí, kde si staví doupata, kdo je jejich nepřítel
Ptáci X savci – rozdíly ve stavbě těla (srst, peří, kopyta…)
Poznávání – 2. povídáme si o naší republice. Vyprávějte si s dětmi o
svátku ČR, našem hlavním městě, přírodních zajímavostech v naší republice.
Prohlížejte si obrázky vztahující se k tématu, nechte děti popisovat jednotlivé
skutečnosti na ilustracemi.
příklady- Hlavní město, státní symboly velký státní znak, malý státní znak,
korunovační klenoty, vlajka, hymna
úkoly- stavba Pražského hradu, Karlova mostu z libovolných materiálů,
poslech státní hymny – porozumět textu, zkusit si ji zazpívat, poslech
Smetanovy Vltavy – prožití hudby, nakreslit českou vlajku, vysvětit obrazce
na velkém státním znaku…
Grafomotorické činnosti -- při jakékoliv pracovní či výtvarné činnosti dětí
dbejte na jejich správné sezení a správný úchop psacího náčiní.
uvolňovací cvičení – na slovní říkanku „Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp“ se
dotknout bříškem každého prstu na ruce bříška palce
pracovní list č.1 – úkolem je, aby děti co nejpřesněji listy vybarvily, vystřihly a
nalepily na papír jako kupičku barevného listí. Do něj si s Vaší pomocí
mohou nakreslit ježečky a uložit je ke spánku.
pracovní list č. 2 – uvolněnou rukou v zápěstí co nejvěrněji napodobit létající
listí
pracovní list č. 3 – dokreslit žilky v listech směrem od řapíku ven

Hudební a jazyková činnost – co nejvíce si s dětmi povídejte, čtěte jim ze
zajímavých knih, nechejte je reprodukovat obsah, prohlížejte si ilustrace.
Dokud můžeme, zpívejte si společně s dětmi, rytmizujte – vytleskáváním,
podupáváním…
Pohyb- dle vašich možností užívejte volného pohybu v přírodě.

Děkujeme Vám za spolupráci a součinnost.
Moc naše děti pozdravujeme a těšíme se na Vás!

Příloha: pracovní listy

