Dobrý den,
zasíláme zde první pracovní listy, videa, básničky a tipy pro vás.
Nezapomínejte, že některé pracovní listy jsou na našich webových stránkách, které
je potřeba stáhnout a při otevření MŠ donést vypracované☺.
Pracovní listy naší třídy i ostatních tříd, které si můžete také uložit, najdete tady
→ https://jablunka.materska-skola.com/pracovni-listy-z-jednotlivych-trid-na-obdobiod-1-3-do-21-3-2021/

1. OMALOVÁNKY
V přílohách posíláme jarní omalovánky, které můžete dětem vytisknout.

2. PRACOVNÍ LISTY
V přílohách posíláme pracovní listy, které patří k jaru. U každého pracovního listu
máte v rámečku napsané vysvětlivky. U druhého pracovního listu se děti zkusí
zamyslet nad tím, jak vzniká duha. Dětem můžete po tomto pracovním listu pustit
pohádku o duze.
- https://www.youtube.com/watch?v=MPxXl61DkXA&ab_channel=KEDD
Pokud máte možnost, máte doma lentilky či barevné bonbóny, můžete si s dětmi
doma vyzkoušet takovýto pokus, aby si děti vytvořily svou vlastní duhu.
- https://www.youtube.com/watch?v=OFMv2Jvu9zk&ab_channel=VIDA%21sciencec
entrum
Prosíme, pokud půjde tento pokus udělat, zda byste nám na tento email mohli zaslat
fotografii své duhy - budeme rády.

3. VIDEA - KLÍČENÍ
Před uzavřením MŠ jsme si s dětmi povídali o klíčení rostlinek. Proto posílám různá
časosběrná videa, na které se s dětmi můžete podívat. Poslední video je o koloběhu
vody.
https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik&ab_channel=Z%C3%A1zra%C4%
8Dn%C3%A1p%C5%99%C3%ADroda
https://www.youtube.com/watch?v=U-L0Sjowy68&ab_channel=Milan%C4%8Eurica
https://www.youtube.com/watch?v=INcJ13Q8aN0&ab_channel=NeilBromhall
https://www.youtube.com/watch?v=mqwP4OhTF3s&ab_channel=Boxlapse
https://www.youtube.com/watch?v=_WMyyuLsyh4&ab_channel=GreenTimelapse
https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M&t=228s&ab_channel=SvazekIvan
%C4%8Dice

4. BÁSNIČKY

Zasíláme básničky, které se s dětmi můžete učit a které by se děti za běžných
okolností v MŠ učily.
Slunce volá na sněženku,
podívej se, jak je venku!
Slunce volá do oken,
děti, haló, pojďte ven!

- Nauč se tuto báseň a rytmicky vytleskej (tlesknutí na každou slabiku).
- Rozlož a vytleskej tato slova na slabiky, urči počet slabik, první hlásku ve slově a
vytvoř jiné slovo na tuto hlásku (sluchové vnímání).
například : kvě-ti-na 3x první hláska je k → kolo
MRAK, JARO, BŘEZEN, KLÍČENÍ, PAMPELIŠKA, VELIKONOCE.
Zemi dusí ještě sníh,
skrývá se i v oblacích.
Bledulka ven vykukuje,
klobouček si upravuje.

- Nauč se tuto báseň a rytmicky vytleskej (tlesknutí na každou slabiku)

5. HÁDANKY
Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy – rozkvete vždy jeden pán, Víte který? _
(tulipán)
Fialové drobné květy, všechny včelky se k nim sletí. Krásně voní do dálky hlavně
drobné___(fialky)
Trojdílná sukýnka, bílá a malinká, nosí ji panenka, má jméno _(Sněženka)

6. TYPY NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Zde vám posíláme odkaz na ONLINE divadla, která se konají v nejbližších dnech.
Shlédnutí je zcela zdarma, "vstupné" je pouze dobrovolné.
Divadlo, které se bude přenášet na youtube, začíná 7.3. v 15:00
https://www.dlo-ostrava.cz/aktualita/pohadky-o-masinkach-hrajeme-7-3/442/
https://www.youtube.com/watch?v=iRQIRTsWmjQ&fbclid=IwAR3FL5AvX9m8SSPSIr
t2dPXYwz2qKp0Oc2NHsKYlUgMozZi67OiglJW6H_c&ab_channel=Dus%C3%ADkov
odivadlo%C4%8C%C3%A1slav
Přejeme krásný zbytek dne,
Bára a Jana

