Téma týždňa – 1.6.2020- 5.6.2020: Deň

detí.

Úloha: Deti pomenúvajú činnosti, ktoré vykonávajú doma a v materskej škole. Spievajú
jednoduché piesne a riekanky. Spoznávajú rytmické nástroje Orffovho inštrumentára.
V tento týždeň sa s deťmi rozprávame o činnostiach, ktoré vykonávajú doma a v materskej
škole. ich záľubách a povinnostiach doma a v MŠ. Spievame rôzne piesne a riekanky.
Oboznamujeme sa s rytmickými nástrojmi.
Básničky: https://najmama.aktuality.sk/clanok/229942/den-deti-1/
Pieseň: MDD https://www.youtube.com/watch?v=R0V8ilc2NhA
Urobte si pracovný list:
Vymaľuj: https://sk.pinterest.com/pin/296393219231014137/
https://sk.pinterest.com/pin/77476056070162588/
https://sk.pinterest.com/pin/77476056070162588/

Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/555420566534771355/
https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/02/nanuky-geometricke-tvary.pdf

Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/527836018816933790/
https://sk.pinterest.com/pin/346214290103816571/

Téma týždňa – 8.6.2020- 12.6.2020: Zvieratá

a ich mláďatá.

Úloha: Deti porovnávajú dospelé živočíchy a mláďatá podľa pozorovateľných znakov.
V tejto téme týždňa deti porovnávajú a poznávajú niektoré domáce zvieratá a ich mláďatá.
Rozprávame sa o tom, kde žijú, čím sa živia, aký máme z nich úžitok. Spoznávame tiež
niektoré lesné a exotické zvieratá.
Urobte si pracovný list:
Úžitok zo zvierat: (priraď) https://sk.pinterest.com/pin/494129390359017144/
Priraď: https://sk.pinterest.com/pin/296393219231369518/
Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/430516045619034187/
https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_macka.pdf
https://sk.pinterest.com/pin/296393219231369517/

Matematika: priraď: https://sk.pinterest.com/pin/417568196676533300/
Vymaľuj: https://sk.pinterest.com/pin/286823069994250656/
https://sk.pinterest.com/pin/296393219231369515/
https://sk.pinterest.com/pin/629096641687442809/

Téma týždňa – 15.6.2020- 19.6.2020: Dopravné

prostriedky –

cestovanie.
Úloha: Deti poznávajú rôzne druhy dopravných prostriedkov, poznávajú základné
pravidlá cestnej premávky. Oboznamujú sa s niektorými dopravnými značkami.
V tomto týždni deti spoznávajú rôzne druhy dopravných prostriedkov, vedia učiť miesto ich
pohybu. Poznávajú základné pravidlá správania sa účastníkov cestnej premávky - ako
bezpečne prechádzať cez cestu. Poznávajú základné vybavenie pre cyklistu, korčuliara
a kolobežkára ( reflexné prvky, prilba atď.). Rozprávame sa o tom, že v aute cestujeme len
v autosedačke. Deti poznávajú význam niektorých dopravných značiek. Chodíme na
prechádzky a pozorujeme dopravu a dopravné značky v obci.
Dopravné prostriedky: https://www.youtube.com/watch?v=1ceI2k4Ik2c
https://www.youtube.com/watch?v=fgr9ieioW34

Pieseň: https://sk.pinterest.com/pin/296393219231193627/
Urobte si pracovný list:
https://sk.pinterest.com/pin/388576274084060311/
https://sk.pinterest.com/pin/388576274084060316/

Grafomotorika:
https://sk.pinterest.com/pin/681521356093128997/
https://sk.pinterest.com/pin/465841155198210996/

Vymaľuj, vystrihni a správne priraď: https://sk.pinterest.com/pin/560135272408665160/
https://sk.pinterest.com/pin/369576713173272089/

Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/672021575618122711/
Nájdi a spočítaj dopravné prostriedky:
https://sk.pinterest.com/pin/296393219231303334/

Vymaľuj: https://sk.pinterest.com/pin/421579215115036298/
https://sk.pinterest.com/pin/742812532275917558/
https://sk.pinterest.com/pin/83527768061246233/
https://sk.pinterest.com/pin/74731675050518590/

Téma týždňa – 22.6.2020- 26.6.2020: Športujeme

v lete.

Úloha: Deti poznávajú rôzne druhy športov, popisujú pohybové činnosti, ktoré radi
realizujú.
Deti vedieme k poznávaniu rôznych druhov športov. Pestujeme u nich kladný vzťah
k pohybovým aktivitám.
Ranná rozcvička: https://sk.pinterest.com/pin/296393219231333608/
Maľované čítanie: https://sk.pinterest.com/pin/296393219231357607/
Urobte si pracovný list:
https://sk.pinterest.com/pin/838725130590433516/

Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/17170042318409433/
https://sk.pinterest.com/pin/577797827183423121/
https://sk.pinterest.com/pin/503629170811533078/

Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/203225001905585826/
https://sk.pinterest.com/pin/51580358210471190/
https://sk.pinterest.com/pin/786089309948027403/

