
MŠ Beruška Liberec

Ahoj naši zdravíme z naší školky!

Bohužel naše školka je stále zavřená,
možná se už nudíte a chybí vám

a třeba i

I vy nám moc chybíte. Ale snad se brzy spolu opět
potkáme.

Venku nám ještě , ale brzy už začne jaro.

Rostou už první jarní                        .

Je měsíc BŘEZEN a budou mít

mláďátka - říká se tomu, že jsou v březí - podle

toho se jmenuje tento měsíc BŘEZEN.
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Téma: Zvířátka a jejich mláďátka

Ke splnění úkolů máte čas do 28.3.

1. úkol: Přečtěte si pohádku - Proč je jaro zelené. Najděte na obrázku všechna zvířátka
a ty, které se živí trávou

2. úkol: Najděte všechna domácí zvířátka na obrázku. Dokážete je pojmenovat?

3. úkol: Jistě Vám pojmenování zvířátek šlo bez problémů. Ale co jejich mláďátka?
Víte jak se jmenují? Vybarvěte v řádku zvířátko a jeho mláďátko. (prosíme rodiče o
zapsání vašich odpovědí a poté kontrolu celého pracovního listu). Děkujeme :)
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4. úkol: Zkus si vzpomenout, jaké jsme se učili ve školce písničky o domácích zvířátkách!

Nebo na ty, co znáš ty sám/sama. Zkus si je s rodiči zazpívat a napište nám na jaké všechny

písničky jste si vzpomněli:

Ranní cvičení: děti si můžou od úkolů odpočinout a protáhnout se
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Hra na statek:

- stavění ohrádek pro zvířátka z kostiček, využití ke hře vlastních hraček

nebo vyrobení si maňásků z papíru
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5.úkol: Přečtěte dětem hádanku. Zkuste, aby se nedívaly na obrázky a pokusily se

uhodnout odpověď pouze podle poslechu - tím se u nich bude rozvíjet sluchové a

rozumové vnímání, cit pro vnímání zvukové shody koncových hlásek veršů.

Tip pro rozvoj pozornosti: Ukažte dítěti už obrázky a zkuste malý chyták: přečtěte jako

první např. druhou hádanku, schválně jestli se dítě nechá zmást obrázkem nebo přijde na

řešení samo.
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6. úkol: Naučte se s dětmi básničku, pošlete nám video nebo zvukovou nahrávku.

7.úkol: Dokresli druhou půlku obrázku, tak aby byla stejná jako kdybyste ji přiložily

k zrcadlu.
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Pejsek a kočička:
Děti si mohou vytvořit z papíru
pejska nebo kočičku.
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Tuto píseň najdete pod tímto odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU
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Mockrát Vám děkujeme za Vaši spolupráci.

Marušk� � Sašenk�
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