Téma týždňa – 4.5.2020- 7.5.2020: Moja

rodina – Deň matiek.

Úloha: Deti majú vedieť kto tvorí rodinu a majú poznať mená svojich rodičov a mená
ďalších členov svojej rodiny.
V tejto téme sa porozprávajte o vlastnej rodine, o tom kto tvorí rodinu a o rodinných väzbách
(rodičia, súrodenci, starí rodičia, prarodičia). Môžete si pozrieť rodinné fotografie.
Rozprávajte si zážitky z rodinného prostredia 
V tomto týždni sa tiež rozprávame o sviatku našich mamičiek - Dni matiek. Nakreslite,
vymaľujte a vystrihnite pre svoju mamičku srdiečko, alebo jej nakreslite kytičku kvietkov.
Poďakujte svojim mamičkám za všetku lásku a starostlivosť, ktorú vám dávajú.
Báseň: Moja rodina https://sk.pinterest.com/pin/585679126524640805/
Básničky: Prečítajte si básničky a jednu sa naučte.
https://najmama.aktuality.sk/clanok/232806/basnicky-a-priania-na-den-matiek-zahreju-srdcekazdej-mamy/

Urobte si pracovný list:
Vymaľuj: https://sk.pinterest.com/pin/296393219230930286/
https://sk.pinterest.com/pin/392305817541457981/

Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/296393219230928994/
https://www.pinterest.ph/pin/62909726030463240/

Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/20688479525872663/
https://www.pinterest.ph/pin/666743919809063787/

Téma týždňa – 11.5.2020- 15.5.2020: Ja

som Slovák, ty Slovenka.

Úloha: Deti majú oboznamovať so symbolmi Slovenskej republiky – zástava, hymna.
Počúvajú hymnu SR.
V tejto téme týždňa deťom predstavujeme symboly Slovenskej republiky a podporujeme
u detí národné povedomie. Vedieme deti k úctivému správaniu k štátnym symbolom.
Hymna Slovenskej republiky: https://www.youtube.com/watch?v=8UYNqgja4bs
Text hymny: https://sk.pinterest.com/pin/16184879894991936/
Moja vlasť: https://sk.pinterest.com/pin/296393219230958757/
Maľované čítanie: https://sk.pinterest.com/pin/478014947924759091/

Vymaľuj: - zástavu: https://sk.pinterest.com/pin/547961479648113689/
Urobte si pracovný list:
Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/296393219230927570/
https://sk.pinterest.com/pin/296393219230927549/

Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/430164201887028070/
https://sk.pinterest.com/pin/508695720409061005/
https://www.youtube.com/watch?v=ZgQvE3t-EuM

Téma týždňa – 18.5.2020- 22.5.2020: Moja

rodná obec.

Úloha: Deti poznajú miesto svojho bydliska, pomenujú budovy verejných inštitúcií
a služieb v mieste bydliska (napr. pošta, obchod, lekárska ambulancia).
V tomto týždni vedieme deti k spoznávaniu našej obce. Rozprávame sa o významných
verejných inštitúciách a službách. Chodíme na vychádzky do dediny pri významné budovy a
miesta (obchod, kostol, pošta, športové ihrisko). Rozprávame sa o fungovaní lokálnych
inštitúcií. Spoznávame symboly obce erb a zástavu.
Urob si svoju vlaku Golianova.
Golianovo – vlajka http://www.buyflags.eu/sk/golianovo
-

erb https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Golianovo_Erb.GIF

Urobte si pracovný list:
Grafomotorika: https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_psikovia.pdf
https://www.pinterest.ph/pin/640285272011135933/

Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/296393219230927615/
https://sk.pinterest.com/pin/296393219230929008/
https://sk.pinterest.com/pin/296393219230954989/

Nakresli si svoj dom, v ktorom bývaš.
Alebo si vymaľuj: https://sk.pinterest.com/pin/296393219230958769/
https://sk.pinterest.com/pin/203225001922520702/

Téma týždňa – 25.5.2020- 29.5.2020: Záhradné

a lúčne kvety.

Úloha: Deti vnímajú, že rastliny sú rôznorodé. Pozorujú a porovnávajú vybrané
záhradné a lúčne kvety.
Deti vedieme k rozoznávaniu záhradných (tulipán, narcis, ruža) a lúčnych (vlčí mak,
margaréta, púpava) kvetov. Rozprávame sa o miestach, kde rastú. Deti si môžu nakresliť
svoju záhradku s kvetmi podľa fantázie.
Obrázky kvetov: záhradné: tulipán https://sk.pinterest.com/pin/79094537181848327/
narcis https://sk.pinterest.com/pin/307511480810673341/
ruža https://sk.pinterest.com/pin/709105903804451016/
lúčne: vlčí mak https://sk.pinterest.com/pin/350788258455523680/
margaréta https://sk.pinterest.com/pin/514043744971863824/
púpava https://sk.pinterest.com/pin/806496245759513454/
Urobte si pracovný list:
Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/70437473860319/
https://nasedeticky.sk/wp-content/uploads/2016/01/ciary_trava.pdf

Matematika: https://www.pinterest.ph/pin/455004368579482910/
https://www.pinterest.ph/pin/131308145374022641/
https://sk.pinterest.com/pin/5981411993826775/

Tulipán: vymaľuj, vystrihni a zlep: https://sk.pinterest.com/pin/20336635806478704/
Zlož z papiera: https://sk.pinterest.com/pin/433260426656053840/

