Téma týdne 17.5. – 21.5.2021: Domov, náš dům, město, věci kolem nás
O čem si tento týden povídáme:
Kde bydlím a s kým. Jak vypadá náš dům. Kdo je to soused a znám nějaké své sousedy? Jak se jmenuje
město, ve kterém žiji a kde v České republice se nachází. Praha hlavní město České republiky. Co je to a jak
vypadá státní znak a vlajka. Znám, nebo jsem už někdy slyšel státní hymnu?
Básnička:
Za lesem je kopeček,
na něm stojí domeček.
U domečku zahrádka,
na ní žijí zvířátka.
V domečku já domov mám.
Nežiju tam ale sám.
Lidí je tam jako smetí:
máma s tátou, plno dětí,
bráškové a sestřičky,
taky obě babičky.
Dědové tam taky jsou,
občas na nás hudrujou.
Je nám tam všem hodně prima
ať je léto, nebo zima.
Občas přijdou kamarádi,
máme se tam všichni rádi.
Písnička:
Edukační video o státní hymně – https://edu.ceskatelevize.cz/video/2851-ceska-statni-hymna
Pohybové hrátky:
Tady máme střechu,
tady domeček,
tu jsou dveře
a za nimi lidí houfeček.
Některý je silný, zdravý,
jiný zase tenký, slabý,
jeden vysoký jak věž,
a ten malý je tam též.
Jsou tam ženy, děti, muži,
za ruce se spolu drží,
u jednoho stolu
smějí se tam spolu.

(oběma rukama udělat střechu nad hlavou)
(zalomit dlaně kolmo dolů - vzniknou stěny)
(zahýbat palci - dveře se otáčejí v pantech)
(uchopit jednou rukou zápěstí druhé ruky a zahýbat prsty – představují lidi)
(ukázat na palec)
(ukázat na malíček)
(ukázat na prostředníček)
(ukázat na prsteníček)
(na prstech ukazovat postupně do tří)
(jedna ruka chytne druhou)
(proti sobě postavené, dotýkající se napnuté prsty palce kolmo dolů)
(spojit prsty, dlaně nahoru, vznikne úsměv a my se usmějeme též)

Výtvarné hrátky:
Potřeby: Papír, pastelky / fixy
Nakresli domeček / panelový dům ve kterém bydlíš.

Angličtina:
https://www.youtube.com/watch?v=qZyJPZxsmZk&ab_channel=Pinkfong%21Kids%27Songs%26Stories
Úkolníček - Předškoláci:
1. Jak se jmenuji a na jaké adrese bydlím.
2. Pracovní list (viz níže)

