Speciál proti draku Koronovi
V tomto speciálu vás čeká:
o Video s p.uč. Terezkou,Zdeničkou a Magdičkou k příběhu o draku
Koronovi
o Odkaz na omalovánku s příběhem o draku Koronovi
o Grafomotorické cvičení s p.uč. Zdeničkou
o Výroba vlastní roušky "na doma“
o Pracovní list: zdravé a nezdravé potraviny + video s instrukcemi od
p.uč. Magdičky
o Písnička s tanečkem k nošení roušek

Video s p. učitelkami k příběhu o draku Koronovi
Video k omalovánce s příběhem Jak zvítězit nad drakem Koronem.
o Ve videu procházíme jednotlivé stránky omalovánky a ukazujeme
praktické příklady, jak pohádku pochopit v reálném životě.
Příběh, „Jak zvítězit nad drakem Koronem“ dětem velmi citlivě
vysvětluje momentální dění kolem nich.
o Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=iuWGu9BC6eg&feature=youtu.be

Omalovánkový příběh
„Jak zvítězit nad drakem Koronem“
o Omalovánku s příběhem naleznete také na stránkách
www.chranimnejslabsi.cz a www.drakKoron.cz

o Odkaz na omalovánku ke stažení:
https://chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf

Grafomotorické cvičení
s p.uč. Zdeničkou
o Pokud nemáte tiskárnu, stačí dětem namalovat
obdelník s třemi proužky a děti už zbytek
zvládnou samy.
o Pomůcky: pastelky či fixy, vytištěný list s rouškou, nebo
papír s předkreslenou rouškou, obrázek správně vyplněné
roušky a video-návod s paní učitelkou Zdeničkou.
o Video-návod:
https://www.youtube.com/watch?v=T72WLI9kESA&feature=youtu.be
Vyzdob roušku dle návodu:

Tvoření roušky „na doma“

o Pomůcky: jakýkoliv barevný ubrousek, kancelářský „koník“,
dvě gumičky, video-návod
o

Video-návod: https://www.youtube.com/watch?v=_CGnFn5QF-U

Pracovní list: Zdravé a nezdravé potraviny

o Vážení rodiče, děti dostanou instrukce k pracovnímu listu
v následujícím videu.
o Odkaz na instrukce s p.uč.Magdičkou:
https://www.youtube.com/watch?v=vtbOXEiEjXA&feature=youtu.be

o Pomůcky: vytištěný pracovní list, pastelky

Písnička s tanečkem CORONA
VIRUS SONG – taneční výzva
Milé děti, pojďte si zatančit 5 jednoduchých pravidel, jak
se chovat při tomto aktuálním viru co je kolem nás.
o Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=90P5FhX1hSM

Závěr
Milé děti, doufáme, že se Vám náš speciál proti draku
KORONOVI líbil a vzali jste si z toho co nejvíce rad,
jak se chovat. Buďte na sebe opatrní a dodržujte
všechny hygienické zásady. Budeme rádi, když nám
zase pošlete vaše fotečky:
msslunickoslusovice@gmail.com z plnění úkolů, ať si
můžeme vyzdobit školičku Vašimi fotky, až se v ní
všichni zase sejdeme .
Vaše paní učitelky: Terezka, Zdenička a Magdička.

