Činnosti na doma 8.-12.3.2021
Pondělí 8.3.2021

1. Úkol: Básnička „Na jaře“
Na jaře, na jaře,
čáp jede v kočáře.
Hej hopy, hej hopy,
hej hopy hop.
Čáp veze sluníčko,
točí se kolečko.
Hej hopy, hej hopy,
hej hopy hop.

2. Úkol: Zahraj si hru
„Pan Čáp ztratil čepičku“
… "Pan čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku?" …
-

Zaměřeno na opakování barev

3. Úkol: Říkanka s pohybem „O Čápovi“
Čáp je velký pták,

(velký kruh před tělem)

dělá klapy, klap.

(ruce klapou před tělem)

Umí stát na jedné noze,

(stoj na jedné noze)

umí létat po obloze.

(ruce jako křídla létají)

Hnízdo staví na komíně,

(ruce nad hlavou)

rozhlíží se po krajině.

(ruka k čelu, koukáme do dálky)

Pak si potichoučku vyčká,

(prst na ústa, potichu šeptáme)

na žabičku u rybníčka.

4. Úkol: Jak vypadá čáp? Prohlédni si obrázek, vyjmenuj typické znaky
čápa. Obrázek vymaluj. /Dlouhý zobák, dlouhý krk, velká křídla, dlouhé nohy/

5. Úkol: Tvořeníčko – zápich do květináče
Co budeš potřebovat?
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

vatové tamponky,
červený chlupatý drátek (noha),
červenou mašličku,
červený a černý papír,
nůžky,
špejli,
lepidlo,
mrkací očičko

Úterý 9.3.2021

6. Úkol: Já a kniha „Březen, měsíc knihy“ – Výroba obrázkové knížky
Popros maminku nebo tatínka o přečtení pohádky.
Jak pejsek a kočička myli podlahu

7. Úkol: Já a kniha „Březen, měsíc knihy“ – Vytvoř si obrázkovou
knížku
5x vytisknout tento domeček (do složité verze)

Jednodušší verze
Vytvoř:

Složitější verze
Vytvoř:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domeček se židličkami, pejskem a kočičkou.
Domeček s pejskem, jak nese kyblík s vodou. Kočička, jak nese mýdlo.
Domeček, jak pejsek ochutnává mýdlo.
Vystřihni šablonu, kde kočička myje podlahu s pejskem.
Vystřihni šablonu, kde pejsek myje podlahu s kočičkou.
V domečku je špinavý pejsek a špinavá kočička. (umaž kožíšek černou pastelkou)
Sušení na šňůře.
Pejsek a kočička spí v domečku v košíku.

8. Úkol: Otázky k textu
a) Kde bydlí pejsek a kočička?
b) Co měli pejsek a kočička v domečku špinavého?
c) Co si strčil pejsek do huby?
d) Čím kočička umyla podlahu?
e) Čím pejsek vysušil podlahu?
f) Na co se venku pejsek s kočičkou pověsili?
g) Kde pejsek a kočička spali?

Středa 10.3.2021

9. Úkol: Pracovní list Amálka a ztracené květiny

10. Úkol: Pohádka „Boudo, Budko“

Boudo, Budko
V poli stála budka. Přiběhla k ní myška. Neměla kde bydlet, budka se jí líbila, a
tak se zeptala: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá? A protože tu nikdo nebyl,
nastěhovala se a sama v ní bydlela. Zanedlouho skákala kolem žabka: „Boudo
budko, kdo v tobě přebývá?“ a z budky se ozvalo: „Já myška Hrabalka. A kdo jsi
ty?“ „Já jsem žabka Kuňkalka, můžu bydlet s tebou?“ Myška byla ráda, že nebude
sama a už byly v domečku dvě.
Další den běžel kolem zajíček: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ A z budky
se ozvalo: „Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka. A kdo jsi ty?“ „Já jsem
zajíček Ušáček, můžu bydlet s vámi?“ Zvířátka souhlasila a v domečku už bydleli
tři.
Zanedlouho se kolem budky objevila liška Ryška a řekla:
„Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ „Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka, já
zajíček Ušáček a kdo jsi ty?“ „Já jsem liška Ryška, můžu bydlet s vámi?“ A v
domečku už bydleli čtyři.
Kolem domečku proběhl vlček, zastavil se a řekl: „Boudo budko, kdo v tobě
přebývá?“ A z budky se ozvalo: „Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka, já zajíček
Ušáček, já liška Ryška a kdo jsi ty?“ „Já jsem vlček, Šedý Boček, můžu bydlet s
vámi?“
A v domečku jich bydlelo pět. Radovali se a hospodařili spolu. Jednoho dne se kolem
domečku objevil velký medvěd Všechnosněd, zastavil se před domem a pravil:
„Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ A z budky se ozvalo: „Já myška Hrabalka, já
žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček, já liška Ryška, já vlček Šedý Boček a kdo jsi
ty?“ „Já jsem medvěd Všechnosněd“.
Jenže medvěd se zvířátek vůbec nezeptal, jestli s nimi může bydlet. Hrnul se do
domečku a celý ho zbořil. Zvířátka se na poslední chvíli rozutekla. Když se pak
vrátila, tak se domluvila, že si postaví nový dům – větší, aby se do něj všichni
pěkně vešli.

11. Úkol: Popros maminku nebo tatínka o přečtení pohádky.
Zapamatuj si, jaká zvířátka v pohádce vystupují, kolik jich bylo, co
bylo správně a co špatně a proč?
Obrázky vybarvi, zkus vystřihnout (pokud to nepůjde, řekni mamince nebo tatínkovi). Na
velký papír namaluj tak velký domeček, aby se tam všechny zvířátka vešla.
➢ Budeš potřebovat velký papír, pastelky, nůžky, lepidlo

Čtvrtek 11.3.2021

12. Úkol: Básnička o žabičce
Klapy, klap, klapy, klap
k rybníku se blíží čáp.
Žába skáče do louže,
Čáp ji chytit nemůže.

Chytrá hlavička
Jak dělá žába?
Jakou barvu má žába?
Kde bydlí žába?

Žabku vybarvi.

13. Úkol: Žabičkám se ztratily geometrické tvary. Vystřihni je a správně
přiřaď do příslušného rámečku. Aby to žabkám v rámečku drželo,
použij lepidlo.

14. Úkol: Žabí domino – hra
Popros maminku nebo tatínka o vystřihnutí obrázků. Je důležité dávat pozor na stříhání, aby
se zachoval smysl domina. Lze vystříhat i na pexeso.

Pátek 12.3.2021

15. Úkol: Omalovánka – vybarvi dle příslušných vzorů a barviček v
rámečku

16. Úkol: Omalovánka – Hledá se Dory

17. Úkol: Omalovánka – Hledá se Nemo

