Distanční výuka – období 24.11. – 3.12.2021
Práce založte dětem do desek a přineste do MŠ 6.12.21 - opakování témat: Naše rodina, Povolání,
Dopravní prostředky
Vezměte rodinné fotografie a
-

zopakujte s dětmi rodinné role: matka otec babička děda strýc teta bratranec sestřenice
pohovořte s dětmi o posloupnosti rodinných rolí – proces stárnutí; chování ke starým lidem,
nutnost pomoci nejen v rámci rodiny

Nejdříve jsem dítě, pak budu táta (máma), děda (babička)…….
Nakreslete s dětmi nebo vytvořte váš RODINNÝ STROM ŽIVOTA (jednoduchý)

Dítě spočítá kolik je v rodině holek (žen) – udělá puntíky u holky a kluků (mužů) – udělá si puntíky u
kluka, které pohlaví ve vaší rodině převládá???

Co dělají táta a máma, když jsem ve školce? Můžeme probrat i jaká je profese ostatních členů rodiny
(děda, babička, strýc, teta…)
Řekněte dětem, proč chodíte do zaměstnání a co je náplní vaší profese.
Hra 1: pojmenujte s dítětem profese na obrázku „Práce“ – následně vždy nějakou profesi zakryjte a
zeptejte se dítěte, co jste zakryli, co chybí…..
Hra 2: vytiskněte obrázek „Práce 2x“ nechte dítě vystřihnout a můžete si pak společně zahrát pexeso

Pojmenujte s dětmi profese na obrázcích a řekněte jim a ptejte se jich, co daná profese dělá……

Zahrajte si na profesi nějakého člena rodiny…..
Např.: tatínek je stavitel – dítě postaví z lega dům – vy prosím vyfoťte a vložte do desek
maminka je zdravotní sestra – dítě obváže panence ruku obvazem – vy prosím vyfoťte a vložte
do desek
atd.

Čím vším a kam můžeme jet na výlet?? Dítě níže uvedený prostředek pojmenuje a určí počet slabik,
první a poslední hlásku.

Kdo řídí vlak, auto, tramvaj, letadlo? (strojvůdce, řidič, pilot atd.)
Jak se říká tomu, kdo jede na kole? (cyklista)

Výše uvedený obrázek vytiskněte a dítě jej rozstříhá podle políček. Poté prosím dítěti nakreslete na
velký formát papíru: koleje, silnici, vodu a mraky (vzor níže – chybí koleje). Dítě přiřadí a nalepí
dopravní prostředky do daného prostředí.

KOLEJE

Jaký tvar mají dopravní značky?

Jaké barvy jsou na semaforu a co ty barvy znamenají ?

Naučíme se písničku:
Tů, tů, tů, auto už je tu, pojeď mámo pojeď s náma, za chvíli jsme za horama, tů, tů, tů, auto už je
tu.
Tů, tů, tů , auto už je tu, abys měla radost v líčku, odvezu tě ke sluníčku, tů, tů, tů, auto už je tu.

Mikulášská písnička s muzikou

Mikuláš.m4a

Určitě přijde k vám Mikuláš,
a když pěknou písničku zazpíváš,
pak i andílek přiletí,
poslechnout si všechny ty děti,
ty které prý vůbec nezlobí, což nelíbí se čertovi.
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