
Vzdělávací nabídka Sluníčka
datum: 6.4. - 16.4. 2021

Rozvíjené oblasti Doporučená činnost

Hodnocení
pedagoga

Hodnocení zák.
zástupce

splně
no

nespl
něno

částe
čně

Hrubá motorika:
Jógová rozcvička -
zvířátka

Jemná motorika:
Poznávání zvířat podle
hmatu, výroba pexesa

Kresba:

Nakreslit libovolné
domácí zvíře

Grafomotorika: Grafomotorický list

Zrakové vnímání a
paměť: Zahraj si pexeso

Vnímání prostoru:
Postav farmu z lega či
stavebnice

Vnímání času: Co je dnes za den?

Řeč:
Básnička - Jak to mají
zvířátka

Sluchové vnímání a
paměť:

Hádanky
Vytleskávání zvířat podle
obrázku
Hádání zvířat podle
zvuku

Základní matematické
představy:

Počítání slabik u
předešlého úkolu
Kolik pejsků jsi potkal na
procházce?

Sociální dovednosti:

Uklízet hračky ve svém
pokoji, pomoc při péči o
zvířata v domácnosti -
čistit, krmit, venčit...

Hra: Hry se zvířaty a farmou

Sebeobsluha:
Po jídle si odnést nádobí,
sám si mazat pečivo

Hrubá motorika - zacvičte si s maminkou, tatínkem



Jemná motorika - připravit si malá plastová zvířátka, dobře si je prohlédnout, pojmenovat a
potom je zakrýt a zkusit poznat podle hmatu.
Výroba pexesa - Vytiskněte si obrázky zvířátek dvakrát, dítě je rozstříhá, nalepí na stejné
formáty papíru.

Kresba - nakresli oblíbené domácí zvířátko

Grafomotorika - grafomotorický list - ovečka - příloha emailu

Zrakové vnímání, paměť - zahrajte si s dětmi vyrobené pexeso

Vnímání prostoru - vezměte si doma plastová zvířata, pokud nemáte, použijte vytisklé
obrázky. Pro každé zvířátko dítě postaví ohrádku, chlívek…

Vnímání času - Co je dnes za den? - Každý den si řekněte, jaký je dnes den, zazpívejte si
písničku na dny v týdnu na melodii Skákal pes, přes oves - Pondělí, úterý, středa, čtvrtek,
pátek, sobota, neděle, to je víkend, svátek.

Řeč - Báseň
Jak to mají zvířátka
Kdo nás pustí za vrátka?
Malá, velká zvířátka.
Kráva, myš a prasátko,
stěně, kotě, telátko.
Co to moje uši slyší?
To se kočka zlobí s myší.

Sluchové vnímání - 1. Hádanky

Víte, kdo tak nahlas štěká, Vidí myšku, hned jí chytí,
kdo zloděje v noci leká, očima si přitom svítí.
kdo uchrání dům i ves? každý kluk i holčička
Ano, správně je to … ví, že je to …….

Obilí i zrnko máku Bílý kožich chundelatý,
hned si vezme do zobáku. na krku má zvonec zlatý.
Zato snáší vajíčka, Z nebe nebo z kopečka
kdopak je to? …. přiběhla k nám …..

Trávu mění na mlíčko, Je to zvíře chrochtavé,
k tomu bučí, maličko. neustále špinavé.
Poznali jste, sláva! Navíc není králem v kráse!
Je to totiž …. Poznali jste? Je to ….

2. Vytleskávání zvířátek
- otočte obrázky se zvířátky obrázkem dolů, dítě si losuje, zvíře pojmenuje - vyšší level

je znát matku, otce a dítě, vytleská, spočítá kolik slabik zvíře má
- zvuky zvířat - dítě hádá, co je to za zvíře



https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y

Matematické představy - počítání slabik v úkolu pro sluchové vnímání
- na procházce spočítejte kolik pejsků jste potkali

Sociální dovednosti - úklid hraček ve svém pokoji
- pomoc při každodenní péči o zvířata v domácnosti nebo u babičky na vsi - prosím

foto :-)

Hra - hra se zvířátky

Sebeobsluha - po jídle si odnášet nádobí, při snídani či večeři si samostatně mazat pečivo

https://www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y

