Dobrý den,
protože duben je měsíc bezpečnosti, tak v tomto týdnu 6.4. - 9. 4. 2021 bude
naším tématem „CHODÍME A JEZDÍME BEZPEČNĚ“.
Jak se musíme chovat na silnici, aby se nám nic nestalo? Až půjdeš s rodiči
na procházku, tak si povídejte o tom, jak mají auta jezdit, aby někoho
neohrozily. Vzpomeň si na to, když jdeme na procházku a přijdeme k silnici,
co děláme? Jaký je rozdíl mezi semaforem pro lidi a auta? Co znamená
červená, zelená a oranžová… Můžeš spočítat projíždějící (červená, bílá,
zelená…) auta, kterých je nejvíc? Sledujeme dopravní značky: Zákaz vjezdu,
přechod pro chodce, dej přednost v jízdě..
1) Nauč se básničku:

Haló, kočky, pozor dejte,
do silnice neběhejte!
Každá chytrá kočička,
vidí z dálky autíčka.
Haló, pejsci, vy jste chytří,
dávat pozor – v tom jste mistři.
Ani velká kostička,
nezastaví autíčka.
2) Pracovní činnosti:
Z věcí, které máš doma zkus postavit garáže pro auta, silnici a přechod, tunel z kostek,
postavit koleje, zkrátka co tě napadne.…. a zahraj si na pana řidiče.
3) Hudební činnost: Na melodii Prší, prší, si můžete zazpívat písničku:
1) Chvíli krokem, chvíli klusem,
ujíždíme autobusem.
Řidič mačká houkačku,
řeže každou zatáčku.

3) A těch lidí v autobusu!
Támhle tetka veze husu,
v koutě jeden staříček
chrání košík vajíček.

2) To je cesta, lidé drazí!
Sem a tam to s námi hází,
dopředu a dozadu,
všechno v jednu hromadu.

4) Inu to je nadělení!
Cesty ještě konec není,
zbývá nám jí pěkný kus,
rozsypal se autobus!

4) Jazyková činnost:
Popros maminku, ať ti přečte pohádku, u které si procvičíš jazýček.
NA NÁDRAŽÍ
Na nádraží přijel vlak a zahoukal (hůůů). Dveře vlaku se otevřely (otevřeme pusu do
písmene O) a lidé vystupovali z vlaku. (vystrčíme jazyk z pusy). Pan výpravčí se
rozhlížel na všechny strany (jazyk dáme do levého, pravého koutku). Pan strojvůdce
se dívá z kabiny vlaku (kulíme oči - oční mimika). Do vlaku nastupují další cestující po
schůdkách (jazyk vysuneme nahoru směrem k nosu). Posadí se v kupé (jazyk
položíme do důlku za spodní zuby). Přichází pan průvodčí a cvaká jízdenky
(skousneme). Pan výpravčí zvedne plácačku (jazyk opět k nosu). Vlak zahouká
(hůůů) a rozjede se. Honzík sedí ve vlaku s maminkou. Maminka dá Honzíkovi lízátko.
Honzík líže (vysuneme jazyk z pusy a pohybujeme s ním zespoda nahoru-jako když
olizujeme lízátko). Koukají spolu z okna na míhající se krajinu. Všichni cestující se
usmívají (široce se usmějeme).

https://youtu.be/_sWBILpVpZY
https://youtu.be/oB9_O1yXUsU

Pracovní List: „KTERÉ OBRÁZKY ZAČÍNAJÍ NA PÍSMENO V?“ V jako

VLAŠTOVKA, AUTO, PES, TELEFON, BUDÍK, VLK, SNĚHULÁK, VÁZA, SLEPICE

5) Grafomotorika: dráha autíčka

Spoj obrázek se svým stínem:

Obrázky dole rozstříhej a přiřaď podle toho, jestli jezdí po zemi, pluje po
vodě nebo létá ve vzduchu.

