Distanční vzdělávání
v týdnu od 22.11. do 26.11. 2021
Ahoj děti!
Minulý týden jsme si povídaly o stromu, na kterém rostou kaštany. Vzpomenete si, jak se
strom správně jmenuje? Ano, je to jírovec maďal.
Jestlipak víte, že jírovec žije až 1 000 let?
A že pokud se něčeho bojíte, může vám jeho plod, kaštánek, pomoci zbavit se strachu?
Stačí, když ho budete nějakou dobu nosit v kapse. Tak to třeba vyzkoušejte.
Chceš mít sílu, milý brachu?
Kaštany si nasbírej!
Zbaví tě i tvého strachu,
můžeš zpívat hola, hej!
A pokud chcete, aby se vám dobře spalo a abyste měly na jaře velkou sílu, měly byste si dát
pod polštář do látkového pytlíku tolik kaštanů, kolik je vám let, a nechat je tam přes celou
zimu. Víte, kolik vám je let? Umíte to ukázat na prstech? Umíte vybrat tolik kaštánků?


My v povídání o kaštanu neboli jírovci budeme pokračovat i tento týden.

Poslechněte si pohádku O kaštanu, který se trápil. Pohádku najdete zde:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10610620884-citanka/413234100071047
Čítanka: O kaštanu, který se trápil — iVysílání — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Odpovězte na otázky celou větou:


Kdo odpočíval pod kaštanem? (stařenky, houbaři, děti, které šly na školní výlet)



Kdo se o kaštan drbal? A proč? (strakaté telátko, líbilo se mu, že má kaštan drsný
kmen a hezky ho drbe na kůži)



Jaké měsíce kaštan prospal? (prosinec, leden, únor)



Kdo frfňal u lesa? Proč? (smrčky, protože se jim nelíbilo, že už je jaro)



Proč smrčky v zimě nespí? (mají velkou slávu – Vánoce)



Co lidé rozžehnou na smrčcích na Vánoce? (svíčky)



Co kaštan smrčkům záviděl? Co chtěl také zažít? (chtěl mít svíčky a chtěl, aby ho lidé
rozsekali na otýpky)



Co se s kaštanem stalo? (trápil se, přestalo se mu na světě líbit)



Kdo si všiml, že se kaštan trápí? (strakaté telátko)



Co slíbilo telátko kaštanu? (že až přijde zima, všechno jí poví)



Co se s kaštanem stalo v zimě? (zima přikryla kaštan bílou peřinou a kaštan usnul)



Co udělalo telátko, když ho po zimě pustili z chléva? (chtělo dohonit zimu) A koho
telátko potkalo? (jaro)



Co řeklo telátko jaru? (že se kaštan trápí, že by chtěl svíčičky)



A co jaro udělalo? (sehnalo si svíčky a ozdobilo kaštan)

květ kaštanu
vypadá jako svíčka



Zacvičte si s námi jednoduchou rozcvičku na písničku Kaštany (viz. video)



Zkuste si s kaštánkem trochu zasportovat. Dejte si kaštánek na velkou polévkovou
lžíci a vydejte se na překážkovou dráhu. Zkuste s kaštánkem na lžíci prolézt pod židlí,
pod stolem, stoupnout si na židli, vyjít po schodech…. Dejte pozor, ať se vám
kaštánek ze lžíce neskutálí. A když se to stane, nevadí, zkuste to znovu.



S kaštánky si můžete zahrát společně se sourozenci nebo rodiči zábavnou hru, která
se jmenuje Čára. Natáhněte si na podlahu kousek provázku, švihadlo, kousek lana..
Kutálejte/házejte kaštánky z předem určeného místa k nataženému provázku/lanu.
Vaším úkolem je strefit se jedním hodem co nejblíže k provázku. Ten, jehož kaštánek
bude nejblíž, vyhrává :-)



Obtáhněte jedním tahem pavučinku v příloze a dokreslete jí tak, aby zaplnila celý
papír. Pavučinku nám prosím přineste do školky ukázat. Z kaštánku si vyrobte
pavoučka. Do kaštánku udělejte z boku malými nůžkami dírky a zasuňte sirky nebo
párátka. To budou pavoučí nožky (pavouk jich má 8, tedy z každé strany 4). Nebo
nožky vystřihněte z papíru a nalepte.



Pohybujte pavoučkem po pavučince dle instrukcí:
Pavoučka položte na pavučinku do levého dolního rohu. Z levého dolního rohu
pavouček přeleze doprostřed pavučinky. Poté pavouček přeleze do pravého horního
rohu. Pak pavouček poleze po pavučince 8x dokolečka. Pak přeleze do levého
horního rohu.



V pracovním sešitě pokračujte stranou 20, 21.

Těšíme se na vás ve školce!
Vaše paní učitelky

