Distanční výuka pro předškoláky SMŠ Bělehradská 
6.4.-9.4.2021
Téma týdne: Domácí zvířátka a jejich mláďátka
Ahoj, naše milé děti!
 Doufáme, že jste si všichni užili Velikonoce. Tento týden bychom si povídali o domácích zvířátkách a jejich mláďátkách.
Seznamte s názvy zvířat a jejich mláďat – samec, samice, mládě 
pes,fena,štěně,
kačer,kachna,kachně,
beran,ovce,jehně,
býk,kráva,tele,
hřebec,klisna,hříbě,
kozel,koza,kůzle,
kohout,slepice,kuře,
prase,prasnice,sele,
kocour,kočka,kotě,
houser,husa,house,
králík,ramlice,králíček,
	krocan,krůta,krůtě


Tématické povídaní s dětmi:
- charatketistika zvířat, popis zvířat, co jedí, kde bydlí
- vytleskávání , rytmizace ( sle-pi-ce)
Ztratilo se mládě nebo dospělý?
Děti naznačují citoslovce zvířat buď vysokým nebo hlubokých hlasem. Hluboký hlas přesdavuje dospělá zvířata a vysoký mláďata. Děti si procvičí hlasivky, rozsah hlasu a rozlišování kontrastů.
Kuřátko pípni:
Do této hry zapojíme všechny v rodině. Jeden člen je slepice, která musí najít své kuřátko. Ostatní si potají zvolí kuřátko, které bude pípat. Skloní hlavu do kolen a čekají, až přijde slepička. Ta už pak poslouchá a snaží se uhodnout, které kuřátko pípá.
Básnička s pohybem:
Zvířátka a mláďátka:
Slepičko kdákalko, kuřátko voď.
(chodit malými krůčky jako slepičky v podřepu)
Husičko kejhalko, s housaty choď.
(chodit kolébavou chůzí v podřepu)
Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej.
(stát ve stoji roznožném, ruce v bok a hýbat trupem na strany)
Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej.
(ruce mít jako růžky na hlavě a hýbat hlavou)
Koníčku běloušku, hopsá, běž,
(poskakovat v cvalu s rukama v bok)
s hříbátkem pro oves pojedeš.
(sednout na zem a představit si, že jedu na koni)

Písnička:
Krávy, krávy (Svěrák)
https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU

Pobyt venku: 
- procházka na čerstvém vzduchu, pozorování zvířátek. Jestli nějaké uvidíte a bude se vám chtít, tak zvířátko doma můžete namalovat. 
-hra na kočku a myš
Dokresli zvířátka:
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Hádanky:
Teď ještě malé je, ještě si hraje, ale když vyroste, v zimě tě hřeje-pletený svetr, šála a čepička, co z jeho vlny upletla babička. (jehňátko)
Ihned jak se narodilo, na nožky se postavilo, potom na svět zařehtalo, kopýtkem si vyhodilo. (hříbátko)
Maličká mláďátka od matky pijí, jsou celá růžová, v chlívku si žijí. Zdobí je maličký kulatý rypáček a vzadu zkroucený tenounký ocásek. (selátko)
Fousky plotem prostrčilo, na myšku se zaculilo. Zatím je maličké, nemusíš se myško bát, až však trochu vyroste, na útěk se musíš dát. (koťátko)


Výtvarná výchova:
Pomůcky : žlutý, bílí a černý papír, lepidlo a nůžky 
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Skládací kočička z papíru:
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Grafomotorika:
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Krásný týden kolektiv SMŠ

