Téma týždňa – 16.3.2020- 20.3.2020: Tvoríme

časopis.

Úloha: Deti majú chápať poznávaciu a vzdelávaciu funkciu písanej reči.
Časopis
Popros mamičku alebo ocka aby ti pomohli vytvoriť časopis. Budeš potrebovať 4-5 papierov
A4, lep/ lepiacu pásku alebo spinkovač.
Papier si otoč na šírku a zlož ho na polovicu. Takto zlož všetky papiere. Popros teraz rodičov
aby ti pomohli spojiť ich a tak vytvoriť svoj vlastný časopis.
Na prednú stranu hore napíš svoje meno – tak sa bude volať tvoj časopis, môžeš dokresliť aj
nejaké obrázky.
Do vnútra časopisu môžeš každý deň nakresliť čo ste v ten deň robili alebo čo by si chcel
robiť.
Na konci, keď budeš mať pokreslené všetky strany časopisu môžeš sa ním pochváliť rodičom
a ukázať čo všetko ste za ten čas zažili alebo zažijete.
Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/369013763203016175/
https://sk.pinterest.com/pin/723320390133231626/
https://sk.pinterest.com/pin/772367404831058123/

Zrkadlovo dokresli: https://sk.pinterest.com/pin/21462535714079973/
Nájdi rozdiely: https://sk.pinterest.com/pin/447334175469473340/
Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/835699274584590637/
https://sk.pinterest.com/pin/700309810793230893/

Slabiky: https://sk.pinterest.com/pin/808044358112222029/

Téma týždňa – 23.3.2020- 27.3.2020: Morena.
Úloha: Deti poznajú ročné obdobia a zmeny v prírode počas roka.
V tejto téme týždňa sa rozprávame o príchode nového ročného obdobia jari. Vysvetľujeme si
ľudové tradície, význam hádzania Moreny do potoka. Rozlišujeme zmeny v prebúdzajúcej sa
prírode, spoznávame jarné kvietky, tiež básničky a pesničky.
Morena, Morena: https://sk.pinterest.com/pin/569916527838614581/
Pieseň: Jar je tu: https://www.youtube.com/watch?v=GjEB2U03vss

Urobte si pracovný list:
Morena: https://www.pinterest.jp/pin/659425570412832999/
Vyrobte si puzzle: https://www.pinterest.jp/pin/200550989644834192/
Matematika: https://www.pinterest.jp/pin/4503668366530703/
https://www.pinterest.jp/pin/615304367828357256/
https://www.pinterest.jp/pin/322007442089461974/

Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/81487074492120803/

Téma týždňa – 30.3.2020- 3.4.2020: Od

vajíčka ku kuriatku.

Úloha: Deti rozpoznávajú mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúvajú ich.
Život motýľa – Motýľ začína svoj život ako vajíčko. Motýle znášajú vajíčka na listy.
Z vajíčok sa vyliahnu malé húseničky. Sú to veľmi hladné stvorenia, ktoré zjedia obrovské
množstvá rastlinnej potravy.
Po štyroch až piatich týždňoch sa húsenica zmení na nepohyblivú kuklu.
V kukle sa dejú zázračné veci. Húsenica sa v kukle zmení na krásneho motýľa.
Po niekoľkých dňoch obal kukly praskne a vylezie z neho motýľ.
Motýľ opäť znesie vajíčka na list a cyklus sa začína opäť od začiatku.
Nakreslite si vývoj motýľa od vajíčka po dospelého motýľa.
Urobte si pracovný list:
https://sk.pinterest.com/pin/196680708706214380/

Grafomotorika: vajíčko https://sk.pinterest.com/pin/767371223996616563/
Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/93942342207623447/
Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/589408669966387305/
https://sk.pinterest.com/pin/628604060461234600/

Vyrob si sliepočku: https://sk.pinterest.com/pin/789818853373634317/
Domáce zvieratá a ich mláďatá: https://www.pinterest.pt/pin/337770040792758875/

Téma týždňa – 6.4.2020- 10.4.2020: Veľká

noc.

Úloha: Deti vedia uviesť príklad tradičnej regionálnej kultúry a rozumejú podstate
osláv sviatkov.
Pieseň: https://www.youtube.com/watch?v=YboG6nGL3Iw
Básničky: https://www.panorama.sk/sk/rymovacky/velkonocne-a-jarne/2401
Maľované čítanie: https://sk.pinterest.com/pin/207024914101185221/
Nájdi rozdiely: https://sk.pinterest.com/pin/474285404511689918/
Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/456411743489558444/
https://sk.pinterest.com/pin/322148179567754935/

Grafomotorika: https://sk.pinterest.com/pin/807270301936674923/
https://sk.pinterest.com/pin/407998047494278940/
https://sk.pinterest.com/pin/422494008766860974/

Téma týždňa – 13.4.2020- 17.4.2020: Od

semienka k rastlinke.

Úloha: Deti opíšu a uvedú niektoré životné prejavy rastlín.
A máme tu jar! Vonku všetko ožíva, rastú kvietky, liahnu sa kuriatka a rodia mláďatká.
S maminkou a ockom sa porozprávajte ako sa zo semienka stane rastlinka.
Cvičenie: Semienka: https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo
Fotosyntéza: https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/priroda/9388/fotosynteza-pre-deti/
Urobte si pracovný list:
https://nasedeticky.sk/tvorime-s-detmi/priroda/3558/od-semienka-k-rastlinke/
https://sk.pinterest.com/pin/134474738860978232/
https://sk.pinterest.com/pin/337066353354934898/
https://www.pinterest.jp/pin/474848354435070778/

Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/69242913006940048/
https://sk.pinterest.com/pin/435793701437190760/

Vyrobte si kvietok: https://sk.pinterest.com/pin/366832332133583279/

Téma týždňa – 20.4.2020- 24.4.2020: Voda

zdroj života.

Úloha: Deti uvedú kde sa v prírode nachádza voda, poznajú význam vody pre rastliny,
živočíchy a človeka.
Príbeh jednej kvapky:
https://sk.pinterest.com/pin/638314947171956596/?nic_v1=1aDz8Ez2vX33hYtiZlWyJNn7jZw8Ijlq0io
RYfUOALByv94Vn0LYCqJbBZ8xgC0y5A

Pieseň: https://www.youtube.com/watch?v=8voAxNLaT3M
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/750271619146210968/
Grafomotorika: https://www.pinterest.jp/pin/333970128607561463/
Matematika: https://www.pinterest.jp/pin/732186851898147381/
https://sk.pinterest.com/pin/503206958340942817/
https://sk.pinterest.com/pin/465981892677308216/

Téma týždňa – 27.4.2020- 30.4.2020: Deň

Zeme.

Úloha: Deti opíšu Zem ako súčasť vesmíru.
Prakticky realizovať triedenie odpadu, pričom deti rozlišujú farebné nádoby.
Každý mesiac má niekto svoj sviatok. Vedel si, že aj naša planéta Zem má svoj sviatok. Deň
Zeme tradične oslavujeme 22.4. Na celom svete je cieľom tohto sviatku upozorniť na potrebu
ochrany našej prírody, o správnom triedení odpadu a o tom ako sa máme chovať v prírode.
Naša Zem je teraz v tejto situácií smutná. Porozprávaj sa s rodičmi, čo by si spravil, aby sa
znovu usmievala.
Prezentácia: Deň Zeme: https://www.youtube.com/watch?v=S0ABP048Yc4
Prezentácia: Triedenie odpadu:
Recyklonia: https://www.youtube.com/watch?v=ZlTEL9mEOio
Prezentácia: Slnečná sústava: https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU
Vyrob si puzzle: https://sk.pinterest.com/pin/520306563189610846/

Vymaľuj :https://sk.pinterest.com/pin/328410997808674506/
Matematika: https://sk.pinterest.com/pin/206884176611140210/
Označ písmeno, na ktoré začína slovo: https://sk.pinterest.com/pin/469007748673212094/

Príručka pre rodičov predškoláka- CPPPaP:
https://cpppaprv.sk/wpcontent/uploads/pre_rodicov/Pr%C3%ADru%C4%8Dka%20pre%20rodi%C4%8Dov%20pred%C5%A1k
ol%C3%A1ka.pdf

