Milé děti,
zdravíme vás již potřetí! Stále si budeme „povídat“ na téma VODA. Voda je moc důležitá nejen pro nás – lidi, ale i
pro zvířátka, pro rostlinky.
1. úkol
Prohlédni si všechny obrázky na další stránce, pojmenuj je a řekni rodičům, zda to, co je na obrázku, má něco
společného s vodou, potřebuje vodu – k čemu? Proč jsou všechny obrázky modré?
Předškoláci: pojmenují obrázky, jednotlivá slova vyslabikují a řeknou, na jaké písmenko dané slovo začíná.
2. úkol
Minulý týden jsme naše „vysílání“ ukončili hudební hádankou. Poznal/a jsi písničku? Podívej se na Video č. 1 a
zazpívej si s námi.
VIDEO 1
https://youtu.be/uuM2oXQYjTo
3. úkol
Připrav si čistý papír A4, naučíme se skládat lodičku. Také se k tomu skládání naučíme básničku. Tu najdeš níže.
Složenou a vybarvenou lodičku přidej do desek, které nám přineseš ukázat. Potom uvidíš také dva pokusy.
V prvním zkoušíme, které věci plavou a které ne. Najdi si pár věcí venku i doma a popros rodiče, aby ti dali nádobu
s vodou. Vem si čistý papír a nakresli, které věci se potopily pod hladinu a které zůstaly plavat. Obrázek přidej
k ostatním, které přineseš do školky. Ve druhém pokusu vyrobíme prima bublifuk. Postup na výrobu najdou rodiče
také níže. S bublinami je vždy zábava! Vyfukuj je, obíhej je, praskej je, chytej je, pozoruj je, foukej do nich, prostě
cokoli tě napadne!
VIDEO 2
https://youtu.be/jAx0CTZB0EA
4. úkol
Zatancuj si s námi. Poslouchej slova písničky. Znáš řeku, o které se zpívá?
VIDEO 3
https://youtu.be/NIy9ZUf-8A4
Michal Hrůza: Sázava
https://www.youtube.com/watch?v=151EMbqy3TU
5. úkol
Hudební hádanka na příští týden. Poznal jsi, jakou písničku nám zahrály barevné trubky?
VIDEO 4
https://youtu.be/sM7jXbpPzYg
6. úkol
Pro předškoláky a s dopomocí rodičů i pro předškoláky příštího školního roku další úkoly – samostatný soubor.
Pro všechny grafomotorické cvičení na konci tohoto souboru.

LODIČKA
Dáme růžek k růžečku,
Složíme si lodičku.
Pěkně si ji vybarvíme
A k Sázavě zamíříme.
Pustíme ji po Sázavě,
Za chvilku je ve Vltavě.
Na cestu jí zamáváme,
Ať se všichni dobře máme!

Postup skládání

Recept na bublifuk (poměr)
12 šálků převařené vody, 1 šálek jaru, 1 šálek kukuřičného škrobu, 2 lžíce prášku do pečiva - smíchat,
nechat odležet.

