Téma týždňa – 16.3.2020- 20.3.2020: Tvoríme

časopis.

Úloha: Deti majú chápať dôležitosť komunikačnej a pamäťovej funkcie písanej reči.
Chápať, že písaná reč je zdrojom zábavy, hier, príjemných a veselých zážitkov.
V tejto téme sa porozprávajte s maminkou a ockom o knihách a časopisoch.
Aby ste si mohli prezerať a čítať knihy, časopisy, musí ich najskôr napísať spisovateľ, potom
ilustrátor nakreslí obrázky, tlačiar v tlačiarni vytlačí a vydavateľ vydá. Až nakoniec sa knihy
dostanú do kníhkupectiev a časopisy do novinových stánkov. Aj v našej materskej škole
odoberáme každý mesiac časopisy: VRABČEK a ADAMKO. Máš aj ty doma nejaké
časopisy? Rád si prezeráš časopisy?
Deti si vytvoria vlastný časopis: vyrobte si vlastný časopis, zložte čisté papiere – zložte
na polovicu, vymyslite si tému napr. oblečenie – vystrihnite si obrázky z letákov, nalepte
ich podľa ročných období. Do časopisu si môžete nakresliť obrázky. Poproste mamičku,
ocka alebo staršieho súrodenca, aby vám na časopis napísali vaše meno.
Buďte kreatívni 
Jarné básničky: Prečítajte si básničky a jednu sa naučte.
https://www.zones.sk/studentske-prace/basne/17566-jar-jarne-basnicky/

Urobte si pracovný list:
Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/799318633851679634/
Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/274438171031523898/
Zrkadlovo dokresli: https://sk.pinterest.com/pin/44473115058630519/

Téma týždňa – 23.3.2020- 27.3.2020: Morena.
Úloha: Deti vymenujú ročné obdobia, uvedomujú si zmeny v prírode počas roka.
Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v
potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli
mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej
rieky.
Maľované čítanie: https://sk.pinterest.com/pin/602989837580598561/
Báseň: Morena: https://www.zones.sk/studentske-prace/basne/17222-morena-basen/
Urobte si pracovný list:
Morena: https://www.pinterest.jp/pin/489696159463386651/

Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/556827941432035929/
Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/515310382337003427/

Téma týždňa – 30.3.2020- 3.4.2020: Od

vajíčka ku kuriatku.

Úloha: Deti pozorujú a poznajú rozdiely medzi mláďatami a dospelými jedincami
rôznych živočíšnych druhov.
Odporúčame s deťmi pozerať obrázky, knihy, encyklopédie s obrázkami zvierat.
Báseň: Kuriatka: https://najlepsiepredeti.sk/kuriatka/
Pieseň: Ťuki, ťuki ťukalo: https://www.youtube.com/watch?v=com3TwUkfXI
Pieseň: Sliepočka: https://www.youtube.com/watch?v=LwfZhnczCZU
Naše zvieratká: https://www.youtube.com/watch?v=7L5WKTkKiPY
Urobte si pracovný list:
Domáce zvieratá a ich mláďatá: https://www.pinterest.pt/pin/522980575467734728/
Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/531776668499412375/
Matematika: https://www.pinterest.jp/pin/467530005044257957/
Vymaľuj si obrázok: https://www.pinterest.jp/pin/807270301936125184/

Téma týždňa – 6.4.2020- 10.4.2020: Veľká

noc.

Úloha: Deti poznajú niektoré tradičné regionálne zvyky.
Tento týždeň sa venujeme najkrajším sviatkom v roku – veľkonočným sviatkom. Deti
spoznávajú tradície a zvyky týchto sviatkov. Učíme sa veľkonočné básničky, pesničky a
vinšovačky. Vyrábame predmety s veľkonočným motívom a maľujeme veľkonočné vajíčka.
Pieseň: Poznáte zajka:
https://www.youtube.com/watch?v=nRFrT_4ln6E&fbclid=IwAR04R3cjnq_hzyxtKEPAxMPkACxrXQD_
HtcBjt48XS5sGazfKt6gOXC4gBc

Básničky, vinšovačky: https://najmama.aktuality.sk/clanok/250748/tie-najkrajsie-velkonocnebasnicky-riekanky-aj-vinsovacky-pre-deti/

Urobte si pracovný list:
Grafomotorika: vajíčko https://sk.pinterest.com/pin/807270301936674911/
Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/13933080085772267/
Vyrob si zajačika: https://sk.pinterest.com/pin/37717715618578234/

Téma týždňa – 13.4.2020- 17.4.2020: Od

semienka k rastlinke.

Úloha: Deti pozorujú životné prejavy klíčenie a rast rastlín.
Teraz je ten správny čas niečo si s zasadiť. Ideálne niečo rýchlo rastúce a využiteľné.
Napríklad žeruchu, fazuľku alebo iné semienka čo doma nájdete. Nasadiť si ich môžete do
misky na vatu alebo do kvetináča.
Cvičíme: Semienka: https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo
Pieseň: Jarné kvety: https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw
Pieseň: Slniečko: https://www.youtube.com/watch?v=4HweeyoUkyk
Básne o kvietkoch: https://najlepsiepredeti.sk/o-kvietkoch/
Urobte si pracovný list: https://sk.pinterest.com/pin/474848354435070778/
Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/675821487819073599/
Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/556827941432036196/

Téma týždňa – 20.4.2020- 24.4.2020: Voda

zdroj života.

Úloha: Deti identifikujú, že voda sa nachádza aj v rastlinách, pôde a v rôznych
potravinách. Opíšu, ako človek využíva vodu, na čo všetko ju potrebuje.
V tomto týždni sa oboznamujeme o vode ako dôležitom zdroji života. Všímame si kolobeh
vody a na čo všetko a pre koho je voda užitočná.
Vyrobte si svoj obláčik. Obláčik nakreslite na biely papier, vystrihnite si ho a nakreslite naň
modrou farbičkou kvapky.
Kolobeh vody: https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M
O vodičke: https://www.youtube.com/watch?v=4O7fQjK36G0
Básne o vode: https://www.zones.sk/studentske-prace/basne/16273-basen-o-vode/

Vymaľuj kolobeh vody: https://www.pinterest.jp/pin/556827941432035655/
Urobte si pracovný list:
Grafomotorika: https://www.pinterest.jp/pin/773071092275678807/
Matematika: https://www.pinterest.jp/pin/557742735100197578/

Téma týždňa – 27.4.2020- 30.4.2020: Deň

Zeme.

Úloha: Deti vedia, že žijeme na planéte Zem a tá má tvar gule. Identifikujú hviezdy,
Slnko, Mesiac ako telesá vo vesmíre.
Diskutovať s deťmi čo je recyklácia a poznať jej význam.
Každý rok 22. apríla je Deň Zeme. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme v
oveľa väčšej miere poukazovať na ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti
jeho ochrany.
Piesne:
Naša zem je guľatá: https://www.youtube.com/watch?v=GTE2AQ-ck6s
Naša zem: https://www.youtube.com/watch?v=Bm7RQhqHlzE
Prezentácia: Triedenie odpadu:
Recyklonia: https://www.youtube.com/watch?v=ZlTEL9mEOio
Prezentácia: Slnečná sústava: https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU
Báseň: Naša Zem https://www.zones.sk/studentske-prace/basne/15462-nasa-zem/
Vyrobte si čelenku: https://sk.pinterest.com/pin/598134394237672776/
Urobte si pracovný list:
Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/657736720565948572/
Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/668151294703302283/

