Náměty na distanční vzdělávání 6.4.-9.4.2021
Letos naši předškoláci přišli o možnost účasti na zápisu do ZŠ, proto jsme jim připravily v tomto týdnu
domácí ZÁPIS NANEČISTO. Jednotlivé úkoly jsme připravily do center aktivit a vždy mají několik
úrovní obtížností ( každý z nás je dobrý, ale něco mu jde třeba líp a naopak). Prosíme rodiče, aby
dětem pouze přečetli zadání, ale příliš neradili ( role pozorovatele ). Podpořte u svých dětí
samostatnost, smysluplný řečový projev, kritické myšlení, kreativnost. Nezapomínejte na hodnocení.
Děti si svůj výkon mohou ohodnotit slovně ( Co se mi povedlo, proč se mi práce nedařila, mohl bych
něco zlepšit, jak bych to mohl zlepšit, za co bych se dnes ocenil,…..) a nebo pomocí barevného
semaforu ( červený kruh – hrůzák, žlutý kruh-průměrňák, zelený kruh-supermaňák ), který znají ze
školky. A pokud něco nešlo, máte prostor se v dané oblasti dál rozvíjet. Určitě se opět těšíme na
zpětné vazby.

KNIHY A PÍSMO
- obtížnost 1- zkus se představit celým svým jménem, řekni adresu svého bydliště
-obtížnost 2- zkus napsat nebo poskládat z písmen celé jméno a adresu bydliště i s číslovkou
-obtížnost 3- zkus najít na mapě své bydliště (dům, kde bydlíš), svoji školku ( MYSLBEKOVA 4)

ATELIÉR
-obtížnost 1- namaluj maminku nebo tatínka
-obtížnost 2- namaluj celou tvojí rodinu
-obtížnost 3- namaluj celou tvojí rodinu tam, kde bydlíš

MANIPULACE
-obtížnost 1- sám zapni zip na bundě nebo mikině
-obtížnost 2- sám uvaž uzel na botě
-obtížnost 3-sám uvaž kličku na jedné i druhé botě

DOMÁCNOST
-úkol pro kluky-na pracovním listě zjisti, jak postupovat, když chceme připravit na zimu dříví na
topení, a urči, v které fázi použít nástroje, které pro danou činnost slouží, pojmenuj nástroje

-úkol pro holky-na pracovním listě pomůžeš mamince ušít šaty na panenku a správně odhadneš, jak
v práci postupovat a v jakém pořadí použít jednotlivé předměty, pojmenuj všechny šicí potřeby a věci
na obrázku, urči k čemu se používají

-úkol pro kluky i holky – Úklid nákupu
Chceš udělat mamince radost a tak uklidíš nákup na místa, kam patří. Nejdříve doneseš do pokoje
květiny, potom zaneseš věci do ledničky a na stůl do kuchyně, pak do koupelny a nakonec do sklepa

Určuj směry nahoře, dole, vedle (popřípadě i vpravo, vlevo ), opakuj, kam jsi šel nejdříve, kam potom,
kam nakonec

STOLNÍ HRY
-obtížnost 1-na obrázku najdi všechny nesmysly
-obtížnost 2 -řekni proč jsou nesmyslné
-obtížnost 3-přimaluj na obrázek jiný nesmysl

POHYB
-obtížnost 1-poskoč na pravé noze 3x, na levé 2x ( rodič nenapovídá, která je pravá, která levá )
-obtížnost 2-připrav si měkkou podložku a zkus pěkný kotoul vpřed
-obtížnost 3-zkus přeskočit několikrát přes švihadlo

KOSTKY
-obtížnost 1-Vyber si jednu stavbu na obrázku a zkus jí z kostek postavit. Kolik kostek bude potřeba
na stavbu?

-obtížnost 2-přikládej kostky ve správném počtu stejně jako na obrázku, mohou mít jakoukoliv barvu
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HUDBA
-obtížnost 1-správně vyslov slova: LETADLO, ŘEPA, SYSEL, KŘEMÍLEK, ČÁP, SUŠENKA, DIVADLO, ŽIDLE,
RADLICE, OUŠKO, LOKOMOTIVA
-obtížnost 2-vytleskej uvedená slova a urči počty slabik
-obtížnost 3-urči správné délky slabik
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● krátká slabika

│ dlouhá slabika
(je také možné určovat první a poslední hlásku ve slovech, což některým dětem dělá velké
obtíže)

DIVADLO
-obtížnost 1-najdi společné slovo pro obrázky v řadě

-obtížnost 2- vytvoř si stánek OVOCE A ZELENINA, zahraj si námětovou hru Na obchod
-obtížnost 3-zkus sám nakoupit 3druhy ovoce nebo zeleniny v obchodě

DÍLNA
-vyrobte si stojánek na pastelky nebo tužky, obtížnost si určete sami

VODA A PÍSEK
-obtížnost 1-do písku klacíkem nebo prstem napiš první písmeno tvého jména
-obtížnost 2-do písku klacíkem nebo prstem namaluj geometrický tvar, který ti nadiktuje rodič, můžeš
si geometrické tvary zopakovat všechny
-obtížnost 3- do písku klacíkem nebo prstem napodob

INTERAKTIVNÍ – v tomto centru bude potřeba spolupráce s rodiči nebo se starším sourozencem
-obtížnost 1-napiš celé své jméno a příjmení na počítači nebo tabletu (podle možností)-orientace na
klávesnici
-obtížnost 2-vyhledej si webovou stránku tvé základní školy, do které se v září chystáš nastoupit,
prohlédni si na fotografiích ( galerii)její prostředí, vybavení apod.
-obtížnost 3-na www.mapy.cz vyhledej podle adresy tvoji novou základní školu a naplánuj cestu
(trasu) do ní

POKUSY A OBJEVY
-obtížnost 1-seřadit pastelky do krabičky podle velikosti

-obtížnost 2-řadit pastelky od nejmenší do největší a zpět

-obtížnost 3-změřit pastelky pravítkem a zapsat jejich délku číslicí do kroužku

