
                                        Úkoly pro tenhle týden: 

                         Zpracovala: Eva Urbanová, Anna Gorošová

AHOJ  DĚTI Z MYŠEK, 

MOC VÁS ZDRAVÍME MOŽNÁ SE BRZO UVÍDÍME ZASE V NAŠÍ ŠKOLIČCE.

TENTO TÝDEN v neděli mají naše maminky svátek. Maminky, které se o Vás starají si

zaslouží pozornost, tak vám posíláme nápady a náměty pro tento týden.

*NÁMĚTOVÉ HRANÍ - PEČEME S MAMINKOU V KUCHYNI:

Budeme potřebovat na jednoduchou buchtu mamince a tátovi ke kafíčku    

1 čokoládu Margot

2 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek cukru krupice

½ hrnku olej

1 prášek do pečiva

2 vejce

strouhaný kokos

Postup:

V mléce rozšleháme vejce, přidáme ojek a nastrouhanou Margot tyčinku, přimícháme cukr,

olej, mouku a prášek do pečiva. Všechno promícháme.

Plech vymažeme tukem, vysypeme strouhaným kokosem, těsto vylijeme na plech a pečeme

při 180 stupních asi 30-35 minut.                     DOBROU CHUŤ



POJMENUJ A POZNEJ RODINU

 Povídejte si s dětmi, jak se který člen v rodině jmenuje, kdo je kdo vztahy teta, strýc,

bratranec, sestřenice…..prohlížení fotografií

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST  

  Na procházce utrhněte mamince květinku 

 Všímejte si změn v přírodě více hmyzu je vidět, zpívání ptáčků

VÝTVARNÉ ČINNOSTI 

 DOMEČEK – malování  pastelkami,  kdo bydlí  u  nás  doma malování  členů rodiny

příloha 1

 SRDÍČKO PRO MAMINKU – vykreslování pastelkami příloha 2

 MOTÝLEK – šablonu obkreslete na tvrdý papír a motýlka přehněte na půlku a zpátky

rozložte, na jednu půlku naneste temperovou barvu a poté motýlka otevřete a vznikne

vám Váš originální motýlek příloha 3

PROCVIČENÍ PAMĚTI, SLOVNÍ ZÁSOBA

BÁSNIČKY PRO MAMINKU

Radostí poskočím,

radostí zazpívám,

když se maminko,

na tebe podívám.

Ty umíš potěšit, pohladit, hřát.

Maminko, moje

mám tě moc rád.



Všechny mamky na světě, dneska svátek mají,

všechny děti na světě, přát jim pospíchají.

PŘÁNÍ

K tvému svátku chci Ti přát,

ať tě každý má moc rád.

Ať záříš jak sluníčko

a slouží ti zdravíčko.

Ať tě štěstí provází

a nic Ti neschází.

HUDEBNÍ CHVILKA

Odkaz https://www.youtube.com/watch?v=fCFDdyYoFY4

Písnička Pampelišky příloha 4

https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ

Písnička Beruško, půjč mi jednu tečku

https://www.youtube.com/watch?v=fCFDdyYoFY4
https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ
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