Milí rodiče, milé děti,
tento týden bychom si ve školce povídali o domácích zvířatech a jejich
mláďatech. Tak to zkusíme společně s rodiči.

Určitě doma máte nějakou pěknou knížku o zvířátkách, kterou si můžete
společně prohlédnou a zvířátka pojmenovat, zopakovat si, jak které zvířátko
dělá a jak se jmenuje jeho mládě. Potom si děti vypracují přiložený pracovní list
„Najdi mamince její mládě, spoj ho s ní a řekni jak dělá.“

Jako další máme pracovní list „Popletené cestičky.“ Najdete mláďátkům
správnou maminku a mističku s jídlem? Při hledání cestiček použijte různé
barvy, aby se vám cestičky nepletly.

Aby jste jen neseděli a nekreslili, je tu pro vás „Cvičení podle abecedy.“ Vašim
úkolem je napsat své jméno na papír (kdo neumí, jméno napíšou rodiče) a
podle napsaných písmen plnit jednotlivé cviky uvedené na pracovním listě.
Můžete vyzkoušet různé kombinace (jméno maminky, tatínka, sourozence,
název oblíbené hračky, apod.)

Na dalším pracovním listě mají děti za úkol dokreslit beránkovi kudrlinky, aby
mu nebyla zima.

Znáte nějakou písničku o zvířátkách? Můžete si doma společně zazpívat. Malá
nápověda: „Pásla ovečky“, „Když jsem já sloužil“, „Skákal pes přes oves“,
„Kočka leze dírou“, apod.

Na dalším pracovním listě si procvičíme počítání do 5. Pracovní list „Kde se
vzala kuřátka“ Úkolem je spojit stejný počet kuřátek se stejným počtem vajíček.
Kuřátka si mohou děti vykreslit.

Dále tu máme pohádku „O neposlušných kůzlátkách“. Přečtěte prosím dětem
přiloženou pohádku a úkolem dětí bude tuto pohádku převyprávět podle
přiložených obrázků. Jako odměnu za splněný úkol posíláme omalovánku
k pohádce.

Při procházkách si všímejte zvířátek ve svém okolí (doma, na rybníčku, u řeky
nebo na polích).
Posledním úkolem je namalovat nebo nakresli obrázek nějakého zvířátka.

Obrázky i splněné úkoly si doma ukládejte a až se uvidíme ve školce, tak si je
společně prohlédneme.
Kdo bude chtít, může tyto úkoly a obrázky poslat na e-mail:
predskolaci.msgem@seznam.cz
Tento e-mail byl naší mateřskou školou založen pro komunikaci s předškoláky.
Můžete se posílat práce dětí ale také dotazy či připomínky k úkolům.

Přejeme hodně štěstí při plnění úkolů.
Paní učitelky ze cvrčků a včeliček.

