Milí rodiče,
Chtěli bychom Vás touto cestou poprosit, abyste si každý den našli chviličku a splnili
s dětmi nějaký úkol. Úkoly jsou přiměřené k předškolnímu věku a vzhledem k tomu, že
je naše školka zavřená a předškolní docházka je povinná, budeme rádi za zpětnou vazbu
od Vás na email školky. (písemnou formou, fotkou..)
Děkujeme za spolupráci 

SLEDUJTE NAŠE WEB. STRÁNKY
 ÚKOLY KE STAŽENÍ A TISKU
 NA KAŽDÝ TÝDEN BUDE VYPSANÝ
TERMÍN, KDY JE TAKÉ MOŽNÉ
VYZVEDNOUT ÚKOLY PRO DĚTI V MŠ
VYTIŠTĚNÉ
Tento a příští týden bychom se s dětmi ve školce bavili o dopravě – téma se jmenuje
,,DRŽTE SE, JEDEME‘‘














budeme rádi, když si vždy před zahájením nějakého úkolu, aktivity s dítětem
povíte, jaký je den a jaké je počasí (vystřihnout, lepit, přikládat nebo malovat
k danému dni)
naučíte se básničku a seznámíte se s tématem
s dětmi si povídejte o dopravních prostředcích – zjistěte, které znají, popř.
doplňte, zabrouzdejte doma do dětské knihovny a zkuste nějaký dopravní
prostředek vyhledat v knížce, encyklopedii
na vycházce zkuste poznávat dopravní značky, pozorovat dopravní situaci ve
městě, v okolí a povídat si o tom
procvičení ruky – dbát na správný úchop třemi prsty (špetkový), kdy palec tužku
drží, prostředníček podpírá a ukazováček je položen lehce shora
- uvolnění zápěstí – nakresli kruhy semaforu na A4 papír, použij barevné pastelky
a několikrát kruhy můžeš obtáhnout
- grafomotorické cvičení (v příloze)
pracovní listy k tisku
doporučujeme si zacvičit -> podle ,,CVIČKY PANA HUDBIČKY‘‘
https://edu.ceskatelevize.cz/video/7918-cvicky-pana-hudbicky-jedeme-nakole?vsrc=predmet&vsrcid=hudebni-a-pohybove-aktivity
najdete i spousta tanečků,jógy 
zopakujte si PRAVOU, LEVOU stranu (orientaci v prostoru) na nějakém prac.listě
ukaž mamince, co je napravo, nalevo, nahoře a dole
A teď nám ukaž, jestli už to umíš! ,,Zavedeš vílu Amálku k petrklíči podle šipek,
čísla a barviček, dávej pozor, ať nezabloudíš!‘‘ ( v příloze)
- nejprve si kolečka s čísly vybarvi, ale každé jinou barvou
- maminka pomáhá se čtením číslic

Básnička ,,Na výlet ‘‘
Dobré ráno, dobrý den,
na výlet my pojedem.
Čímpak ale, čímpak děti?
Letadlo to vzduchem letí,
po moři zas pluje loď
a ve vzduchu vzducholoď.
Haló, děti – tam je silnice,
tam jezdí aut nejvíce.
Na semafor pozor dejte,
do silnice neběhejte.
Na zelenou barvičku,
můžeme se rozjet
a pak hurá vyjet !

