DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2020/2021
TÉMA TÝDNE: ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

ÚTERÝ 6. 4. 2021
NABÍDKA ČINNOSTÍ
 POHÁDKA KE ZHLÉDNUTÍ:
„Zvířátka a loupežníci“
 OTÁZKY K POHÁDCE
1) Co by se stalo se zvířátky, kdyby neodešla od svých majitelů?
2) Jaké zvířátko uvidělo v dálce světlo?
3) Kolik loupežníků bydlelo v chaloupce?
4) Pro co se chtěli loupežníci vrátit?
5) Co se přihodilo loupežníkovi, když se tajně vplížil do chaloupky a co
vyprávěl po návratu ostatním?
 OBRÁZKOVÁ POHÁDKA
I když ještě neznáš všechna písmenka, můžeš si pohádku přečíst společně
s mámou nebo tátou tak, že obrázky nahradíš slovy. Uvidíš, že to dokážeš.

Poznáš, v čem se liší obrázková pohádka od té hrané?
(zvířátka bydlela společně na jednom statku – nikdo jim nechtěl ublížit –
loupežníci se zpět už pro peníze nevrátili – zvířátka v chaloupce nezůstala)
 VÝTVARNÁ AKTIVITA: MALOVÁNÍ POHÁDKY povinné
Namaluj sám/sama, jakoukoliv scénu z pohádky. Dej si opravdu záležet,
hotové výkresy budou vystaveny ve třídě.
o na čtvrtku formátu A4
o libovolnou výtvarnou technikou
o úkolem je vyplnit celou plochu – žádné bílé místo


ÚKOLY K POHÁDCE

STŘEDA 7. 4. 2021
NABÍDKA ČINNOSTÍ
 BÁSNIČKA „ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI“
Kohout, koza, kočka, pes
opustili rodnou ves.
Na zeleném palouku
našli malou chaloupku.
Neví, že v tom lesním tichu
bydlí banda loupežníků.
Loupežníci karty hrají,
hádají se, hulákají.
Rázem všechno utichne,
když jeden z nich vykřikne:
„Tohle není žádný žert,
v okně na nás kouká čert!“
 PRACOVNÍ LISTY
1) NAJDI CESTU K DOMEČKU

2) SUDOKU

ČTVRTEK 8. 4. 2021
NABÍDKA ČINNOSTÍ
 POHYBOVÉ AKTIVITY
1) JAK SI HRAJÍ ZVÍŘÁTKA (v přírodě i v místnosti)
Nejdříve si vyznač prostor, který bude představovat les.
Zvířátka se pohybují po lese (chůze, běh) a na pokyn (název vybraného
zvířete) předvádějí domluvené činnosti.
liška – proběhnutí mezi stromy (případně připravenými překážkami)
srnka – přeskočit nebo překročit překážku (klacík, kamínek / polštářek..)
veverka – vylézt na vyvýšené místo (pařez, větší kámen / židlička..)
had - protáhnout se úzkým místem (mezi stromy / podlézt pod stolem..)
datel - zaťukáme – napodobíme činnost datla (na strom / stůl, skříňka)
zajíc - panáčkujeme, poskakujeme
2) NAPODOBOVÁNÍ ZVÍŘÁTEK (v přírodě i v místnosti)
Dítě nejdříve vymyslí a řekne, jak zvířátko mluví, co umí a dovede.
Poté se jednotlivé aktivity pokusí napodobit.
koza - běhat, skákat, trkat, mečet, pást se …
pes - vrčet, štěkat, běhat, ležet, aportovat….
kočka - mňoukat, škrábat, pít mléko a olizovat se, protahovat se, vrnět …
kohout- kokrhat, hrabat, procházet se …

 HÁDANKY
Víte, kdo tak nahlas štěká,
kdo zloděje v noci leká,
kdo uhlídá dům i ves?
Ano, správně, je to …. (pes)

Vidí myšku, hned ji chytí,
očima si přitom svítí.
Každý kluk i holčička
ví, že je to … (kočička)

Hřebínek má, nečeše se,
vejce nikdy neponese.
Všechny budí v kurníku,
poznáte ho v mžiku? (kohout)

 PRACOVNÍ LISTY - PUZZLE
Rodiče ti nastříhají jednotlivé dílky, ty je správně přilep na předlohu.

PÁTEK 9. 4. 2021
NABÍDKA ČINNOSTÍ
 PÍSEŇ K NAUČENÍ „POD DUBEM, ZA DUBEM“
 PÍSEŇ K POSLECHU „LOTR INTELEKTUÁL“
POHYBOVÁ AKTIVITA
Proběhni si cestu lesem, kudy loupežníci utíkali před zvířátky.
1) Jednoduchá překážková dráha (v přírodě)
2 Slalomový běh (běžím mezi stromy s vyhýbáním), přeskoky přes nízké
překážky (přeskočím pařezy či kameny), chůze po zvýšené ploše (přejdu
po kládě, lávce), prolézání (protáhnu se úzkým místem - houštím),
přelézání (spadlý kmen stromu), překračování (potůčku, promočeného
místa).
 VÝTVARNÁ AKTIVITA: KRESBA LOUPEŽNÍKA povinné
Namaluj sám/sama, jak si představuješ hrozivého loupežníka.
Dej si opravdu záležet, hotové výkresy budou vystaveny ve třídě.
o na čtvrtku formátu A4
o pastelkami
o úkolem je nakreslit vše, co by měla postava mít (pět prstů, obočí..)
 HÁDANKA
S partou sídlí v hustém lese,
kdo ho slyší, hned se třese.
Krade, lže a loupí, protože je hloupý.
Bambitka, zlato, přijdete na to?
(loupežník)

 PRACOVNÍ LISTY
1) ZTRACENÝ KLÍČ

2) KDO BYDLÍ V CHALOUPCE?

