
ÚKOLNÍČEK PRO ŠIKOVNÉ KLUKY A HOLKY a jejich šikovné rodiče J:

Nauč se básničku a protáhni si celé tělo:
Postav se do prostoru…

Jedna kytka, druhá, třetí,
(počítáme na prstech)
na louce si hrají děti.
(poskakujeme na místě, máváme rukama)
Vítr fouká, hýbe trávou,
(zvedneme ruce nad hlavu a kýváme se ze strany na stranu)
V potoce si rybky plavou.
(spojíme ruce před sebou a roztahujeme je do stran, jako bychom plavali)
Jelen běhá po lese,Všechno kolem třese se.
(běháme)
Ptáci letí širým světem a mávají všem těm dětem.
(rozpažujeme a vzpažujeme, jako když létá pták)

Nauč se říkanku a zahrej si na malíře:

Barvičky
Červená je třešeň,stříška,
Rudá polní mák,
Žlutá citron, pampeliška,
Černá bručoun mrak.
Oranžová pomeranč,
nač si zahrajeme, nač?
Čáry máry po papíře,
zahrajem si na malíře.
Zelená je listí, louka,
Modrá nebíčko,
Fialová křídla brouka,
Hnědá kafíčko.



Najdi v řadě obrázek, který se liší od
prvního v řadě
a škrtni ho.



označ křížkem obrázek, který do řady nepatří (není správně)



Uchop správně tužku, obtáhni motýlky (můžeš i vymalovat):



Jistě se těšíš na prázdniny…namaluj velrybce vlnky, aby i
ona si mohla zaplavat…



Tvořeníčko:
Na poliklinice sídlí čáp…..zkus si ho vyrobit. Potřebuješ :
čtvrtku papíru, plastovou lžičku (můžeš si ji i vyrobit z papíru obkreslením příborové lžíce), kousek

barevného drátku (oranžového papíru), černý fix, lepidlo.

Šneček : korková zátka, zápalky, Čmelák: rulička, Slunéčko sedmitečné
barevný papír, lepidlo                           barevný papír,lepidlo      papírová talíř, papír, štětec, barvy

Nauč šnečka básničku:                                                                zopakuj si
Šnečku, šnečku,                                                                            Beruško, půjč mi jednu tečku,
Vystrč růžky…..                                                                            třeba tu, co máš na zadečku…..

Vytleskej si jednotlivé slabiky, napočítej tečky své berušce,
Najdi slovíčka, která se rýmují..                                                  napočítej do kolika umíš….
                                                                                                     Vyhledej ve svém okolí vše kulaté,
                                                                                                     Červené….
                                                                                                     Venku v trávě pozoruj všechny
                                                                                                      živočichy

Rybky v moři – potřeby:
Bublinková folie, modrá barva,
barevný papír na rybičky, nůžky,
lepidlo.



Seznam se s písničkou o sedmikrásce….pozoruj venku kytičky…pojmenuj
je.



Maminka měla svátek, pojmenuj vše co umí udělat, čím jí
pomáháš a nakresli srdíčko i kytičku…



Těšíme se na koupání…
Nauč se písničku a připomeň si
jak je voda důležitá



Dokresli kytičky, které vykvetly na zahrádce…



Začínáme jezdit na kole….vymaluj si je a nezapomeň
pojmenovat co vše na kolo patří a jaké pro nás platí pravidla…



Abychom byli všichni zdraví, musíme jíst i ovoce, některé druhy si i
pěstujeme (které?).   Tyto naše si vymaluj, vystříhej a slep k sobě
správné poloviny…



I ty můžeš rodičům vyprávět pohádku….J



Tuto pohádku si i vymaluj….nezapomeň se správně posadit, hezky držet pastelku J



Z kytiček o které se umíme starat (jak?) pijí motýlci nektar…..vymaluj si obrázek



Domeček ve kterém bydlíš  stavěl zedník podle plánu od pana architekta….i ty si takový
navrhni….a z písku třeba postavJ



Znovu se otevírají ZOO, zkus si vystřihnout lva  a hlavně přesně po čáře mu nastříhej
hřívu…     s rodiči si určitě zajeď na doopravdického lva i jiná zvířátka podívat…



Vezmi si pastelky a „vyčaruj si „ obrázek…



S rodiči si udělej soutěž v rýmování…



Uhodni, kam se schovala žabka…..


