Čarodějnický a prvomájový díl víly Eufrozíny
Co nám zase vyvedla naše víla Eufrozína alias
super borka a co Vás čeká v první (čarodějnické) části
naší online školky?
To se dozvíte v motivačním videu. Nastražte oči
a uši, přichází JežiMagdička.
odkaz na video:
https://youtu.be/XPYQtZKJwW0

Nezapomeneme před grafomotorickým cvičením a tvořením
procvičit prstíky, to už všichni dobře známe, pokud si ještě
nepamatujeme říkadlo s cvičením, tady je odkaz:

https://youtu.be/OrX00i4HUCU

Grafomotorické cvičení s p.uč. JežiZdeničkou
Pomůcky: video-návod, pastelky, vytištěné graf. cvičení,
(pokud nemáte k dispozici tiskárnu stačí předkreslit dle obrázku 3
svisle stojící košťata a jedno vodorovné) zbytek zvládnou děti
samy dle video-návodu.
Odkaz na video-návod:

https://youtu.be/FKpYgohE7a0

Tvoření s p. uč. JežiZdeničkou
„Čarodějnický rej“

Pomůcky: 4x tmavý barevný papír (hnědý, šedý, černý,
tmavě modrý) špejle, jehla a nit, lepící páska, nůžky,
světlá pastelka, vytištěný návod s šablonou čarodějnice,
video-návod
Maminku nebo tatínka budou děti potřebovat na pomoc
při propichování klobouku čarodějnice a navlékáním nití a také
konečným vázáním na špejle. Výsledek bude stát zato.  Na
Filipojakubskou noc si můžete doma protočit rej nad svíčkou,
při zhasnutých světlech a sledovat, jak se mihotají stíny
čarodejnic po pokoji.
Odkaz na video-návod s p.uč. JežiZdeničkou:

https://youtu.be/adpMu2CmzWU

Čarodějnický taneček s p.uč. JežiTerezkou
Milé Ježiholky a Ježikluci napijte se, najděte si
místečko, kde budete mít prostor na tancování,vemte si
koště, smeták nebo velkou vařečku, ,,cokoliv bude lítat“ a
dejte se do toho s paní učitelkou JežiTerezkou.
Nachystejte si také na stoleček: papír, černou pastelku
nebo tužku
Odkaz na video: https://youtu.be/6GQvnqEQ1DI

Violka, Malá čarodějnice
A co si pustit večer na Filipojakubskou noc? Třeba o Violce- malé
čarodějnici, ať máme tu čarovnou atmosféru kompletní a potom šup do
hajan a mějte v tuto kouzelnou noc ty nejkrásnější sny.
Odkaz na pohádku: https://www.youtube.com/watch?v=f83qLP_UpgU

,,Prvomájová část“

O tradici 1. máje, o stavění májky a také, co nás čeká
v druhé části tohoto dílu, se dozvíte v dalším motivačním videu
s paní učitelkou Magdičkou.
Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=OWV3FD8nNQ4&t=24s

Květinový pracovní list
Co procvičíme? Předmatematické představy, počítání a
geometrické tvary.
Pomůcky: pastelky, vytištěný pracovní list, video-návod
Video návod s paní učitelkou Magdičkou:

https://youtu.be/n2H9bV8YHzI

Jarní jóga s p. uč. Terezkou

Zacvičte si jógu s paní učitelkou Terezkou, najděte si
místečko, kde se Vám bude dobře cvičit a zároveň pozorovat
video, můžete použít i karimatku nebo podložku na cvičení,
vezměte si pohodlné oblečení, napijte se a hurá do toho.
Odkaz na video s p.uč. Terezkou:

https://youtu.be/L4Drri3XCg4

Aby byly ručičky čisté jako rybičky

Milé děti, pokud se chystáte na jarní procházku, až přijdete
domů, nezapomeňte si důkladně umýt ručičky. K tomu Vám
pomůže toto krásné říkadlo i s návodem, jak správně si umývat
ruce, aby byly opravdu čisté.
Odkaz na obrázkové leporelo:
https://www.mvcr.cz/soubor/leporelo-myti-rukou-pdf.aspx

Závěr
Milé děti, doufáme, že se Vám náš speciál zase líbil.
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 . Užívejte si krásné jarní dny
se svou rodinou a nezapomeňte na důležité hygienické
zásady. Opatrujte se a máme Vás moc rády.
Vaše paní učitelky: Terezka, Zdenička a Magdička.

