Podzimní online školka 2

Pomáháme zvířátkům
Co Vás v tomto zvířátkovém díle čeká?
Velký důležitý úkol pro všechny děti ze
školky
Jak můžeme pracovat s prezentací? ☺
Prstové cvičení
Grafomotorické cvičení
Pracovní list

VELKÝ DŮLEŽITÝ ÚKOL
pro všechna naše
POZOR VŠICHNI, následující video popisuje
úkol, který tady ještě nikdy nebyl!!!! Zapojit se
může kdokoliv, a čím víc nás/Vás bude, tím líp!
Pohodlně se usaďte drazí, začínáme.
Video pro Kuřátka, Krtečky,Vrabčáky, Žabičky,KLIK

Tak co na to říkáte? Jdete do toho s námi?
Odkaz na prezentaci: klik pro stažení
Jak s ní pracovat? Zeptejte se dětí, co je za
zvířátka na fotkách? Poznají je? Poznáte je vy?
Uvidíme, kdo si bude lámat hlavu nejvíc.☺ Když si u
některých nebudete vědět rady, obrázky jsou ze
stránek Zoo Lešná/zvířata dle abecedy, kde mimo
jiné zjistíte, čím se tato zvířátka živí. Předškoláci si
můžou názvy zvířátek také vytleskat.

A ještě malá rekapitulace v písemné podobě

POMÁHÁME ZOO LEŠNÉ ZLÍN

KDY? ČTVRTEK- 12.11.2020
V KOLIK? 14:00-16-00
KDE? NA NÁDVOŘÍ (parkovišti) ŠKOLKY
CO MŮŽETE NOSIT?
o HLOH, ŠÍPKY, JEŘABINY,VĚTVE OVOCNÝCH
STROMŮ
o OŘECHY(LÍSKOVÉ,VLAŠSKÉ, ostatní pouze natural
nepražené)
o OVESNÉ VLOČKY, RÝŽI
o LUŠTĚNINY(čočka červená i obyčejná,fazole, mungo)
o SUCHÉ PEČIVO
o OVOCE(mimo jablka)
o SUŠENÉ OVOCE(hrušky,švestky, jablka)
o ZELENINU

Veškerá hygienická opatření budou striktně dodržována.

A co napíšeme do ZOO?

Milá zvířátka ze ZOO Lešná,
my jsme děti,rodiče a paní učitelky z Mateřské
školy Sluníčko ve Slušovicích a rádi k Vám každý
rok jezdíme na školkový výlet, stejně tak za
Vámi rádi jezdíme s našimi rodinami.
Teď nám venku řádí ten bacil a my se na Vás
nemůžeme přijet podívat a to je nám moc
líto,proto Vám alespoň posíláme dobroty a
doufáme,že Vám budou moc chutnat. Když nám
pošlete zpátky nějaký pozdrav ze ZOO, budeme
moc rádi a paní učitelky ze školky nám ho všem
pustí. ☺
MĚJTE SE HEZKY,
SLUNÍČKA SLUŠOVICE
kontakt

Teď ještě pár tipů/úkolů pro naše předškoláčky

Zvířátkové cvičení pro prstíky
s p.uč. Terezkou
V hlubokém a temném lese,
veverka si šišku nese. (kroužení zápěstím)
Nese si ji do pelíšku,
raduje se, že má šišku. (

)

Oříšky, žaludy ostatním nechá,
do svého pelíšku se šiškou spěchá. (spojování prstů)
Dá si hlavu na šišku,
spinká ve svém pelíšku. (pěst/roztáhnout)

na VIDEO s p.uč.Terezkou
KLIKNĚTE
ODKAZ CVIČENÍ PRO PRSTÍKY

Zajíčkovo grafomotorické cvičení
s p.as. Markétkou

Pro video s p. as. Markétkou
KLIKNĚTE
ODKAZ NA GRAFOMOTORICKÉ CVIČENÍ

Grafomotorické cvičení k vytisknutí

A když už tady máme tolik zajíčků,
pusťte si o jednom písničku.
Zajíc na bobku- Svěrák a Uhlíř
***NÁŠ TIP***
O čem si popovídat na procházce v přírodě? Víte, jak
se zvířátka v lese chystají na zimu? Dělají si zásoby?
Která zvířátka celou zimu prospí?

Pracovní list s p. as. Kačenkou
Rozvíjí u dětí: počty, barvy, prostorovou orientace

Video k pracovnímu listu s p.as. Kačkou
KLIKNĚTE
odkaz na vysvětlení pracovního listu

PRACOVNÍ LIST K VYTISKNUTÍ

