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TEMATICKÝ BLOK – „VELIKONOCE“

Ahoj Lištičky, posílám další úkoly s tématem „Velikonoce“. 

1) Velikonoční jóga

Vzdělávací  cíl  –  Vytváření  zdravých  životních  návyků a  postojů  jako  základů
zdravého životního stylu.
Rozvoj  pohybových  schopností  a  zdokonalování  dovedností  v oblasti  hrubé
i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání,  koordinace ruky a
oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

Popis – popros dospělého, aby Ti přečetl  u každého obrázku, jak se má cvik

správně provést. A můžete se protáhnout společně. Nezapomínej na dýchání

(nádech nosem do bříška, výdech ústy – bříško se zatáhnout).









2) Velikonoční tvoření

Vzdělávací cíl - Rozvoj společenského i estetického vkusu.

Popis  –  je  čas  vytvořit  si  velikonoční  dekoraci.  Potřebuješ  k tomu  barevné

papíry  (nebo  kousky  látky),  provázek,  nůžky,  lepidlo,  víčko  od  sklenice

na obkreslení  (případně misku),  fixy,  korálky a chuť tvořit.   Postup najdeš

na následujících obrázcích. Pokud zapojíš trochu fantazie, můžeš vytvořit také

ovečku, zajíčka, kraslici.





  

Nezapomeň přilepit zobáček, hřebínek a domalovat oči fixem 

3) Bludiště

Vzdělávací cíl - Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod
od  konkrétně  názorného  myšlení  k myšlení  slovně-logickému  (pojmovému),
rozvoj  paměti  a  pozornosti,  přechod  od  bezděčných  forem  těchto  funkcí
k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie.

Popis – popros dospělého, aby Ti obrázek zobrazil na celou stránku obrazovky.

Tvým úkolem bude pomoci včelce najít  správnou cestu ke sněžence. Prstem

hledáš správnou cestu, dospělý kontroluje.





4) Velikonoční snídaně

Vzdělávací cíl - Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně
prožívat.
Rozvoj kooperativních dovedností.
Rozvoj a užívání všech smyslů.

Popis – zkusíš si podle obrázku a s pomocí dospělého vytvořit veselou snídani?

Třeba jako překvapení pro maminku, pro tatínka nebo si ji  připravte všichni.

Na zajíčkovy vousky můžete použít pažitku a jako oči poslouží různá semínka

nebo oříšky (mák, slunečnice). A pokud si k tomu zvládneš sám/sama namazat

chleba s máslem, tak budeš úplný mistr kuchař/kuchařka. Dobrou chuť.

           



5) Velikonoční beránek

Vzdělávací cíl - Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí
čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální
i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Popis  –  na  obrázku  je  beránek.  Popros  dospělého,  aby  Ti  pomohl  na  papír

beránka  nakreslit.  Tvým  úkolem  bude  dokreslit  mu  kudrlinky.  Při  práci

nespěchej a zkus si vzpomenout, jak se správně drží tužka.

Obměna – nakresli  na papír  jen velké kudrlinky a po čáře je vyskládej např.

fazolemi, hráškem, zrníčky, zkrátka tím, co najdeš doma.



Další nápady na Velikonoce






