DO ŠKOLKY UŽ CHODÍM RÁD, CHTĚL BYCH,
ABY KAŽDÝ BYL MŮJ KAMARÁD
týden od 2. - 6. 11. 2020

1. Báseň KAMARÁD
Kamarád, kamarád, to je ten, kdo mě má rád.
Pomůže mi, poradí, po ruce mě pohladí.
Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím, po ruce ho pohladím.

2. Nakresli svého kamaráda a vyprávěj o něm...například- co se ti na něm líbí, co
spolu prožíváte, na co si spolu hrajete ….

3.

K

jako kamarád. Vymysli další slova, která začínají na písmenko K.

Poslouchej a pokud uslyšíš ve slově písmeno K, zvedni ruku. Písmeno K se může
objevit nejen na začátku slova, ale i na konci a uprostřed.
KOHOUT, POSTEL, MÁK, KOZA, PILKA, PES, OKNO, KRÁVA, STROM,
PUK, MYŠ, RAK, ŽIDLE, MOKRO …..

4. Píseň: zpívá se na melodii Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka … pouze
obměníme slova (viz níže). Dítě „jezdí“ po místnosti jako vláček, po určení
písmena, např. A , hledá nějakou věc v místnosti, která začíná na dané písmeno,
např. autíčko.
,,Jede, jede mašinka, veze, veze písmenka, vyhraje, kdo najde v krátku písmenko A
na začátku, vyhraje, kdo najde v krátku písmenko A na začátku “.

5. Barevní hadi – Doplň barevnou řadu podle logické návaznosti. (Červená – modrá
– žlutá – červená – modrá – žlutá a stále dokola se opakují barvy…)

6.Prostorové pojmy:

Nalevo od kočky nakresli modrý čtverec, napravo nakresli fialový trojúhelník, pod
kočku udělej zelený obdélník, nad kočkou žlutý kruh.
7. Pohádka: KOHOUT A BARVIČKY (V. Sutějev)
Jednou namaloval Honzík kohouta a zapomněl ho vybarvit.. Kohout si vyšel na
procházku. „Proč chodíš nevybarvený?“ podivil se pes. Kohout se na sebe podíval do
vody a skutečně, pes měl pravdu. „Nebuď smutný,“ řekl mu pes, „jdi k barvám, ty ti
pomohou.“
Kohout přišel k barvám a poprosil je: „Barvy, barvičky, pomozte mi!“ „Dobrá,“
odpověděla červená barvička a vybarvila mu hřebínek a bradu.
Modrá barva vybarvila peříčka u ocasu a kousek křidélka. Zelená vybarvila křidélka.
A žlutá barva krk. „Teď už jsi opravdový kohout!“ řekl pes.
Tohoto kohoutka vybarvi sám. Pamatuješ si, co která barva vybarvila?

8. Spoj věci se stejným počátečním písmenem (cibule--- citron...) a vždy to počáteční písmeno
řekni nahlas. Pod každým obrázkem jsou prázdné kroužky, ty vybarvi podle toho, kolik slabik
dané slovo má, například cibule – 3 slabiky, 3 vybarvené kroužky.
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9. Pokud klikneš na tento odkaz naskočí ti písnička, kterou si můžeš zazpívat….
Když jsi kamarád ...zmáčknout ctrl… držet a k tomu kliknout na odkaz

10. Obtáhni spirálu

