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Téma týdne: kniha s pohádkou

Učíme se znát

Co je ,,kniha“ – je to sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru,
kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený
přebalem.
Kniha je též literární práce nebo hlavní oddíl této práce. Kniha publikovaná v elektronické formě se
nazývá elektronická kniha (e-kniha) nebo e-book.
Milé děti, určitě doma nějakou pohádkovou knížku máte, tak si ji s maminkou prohlédněte a večer
vám maminka krásnou pohádku přečte, aby se vám hezky usínalo.

Žijeme spolu

Společně si řekneme básničku a zkusíme se trošku rozhýbat

Motýl
Poletuje motýl tiše,
(chůze po prostoru na špičkách, ruce mají jako křídla)
křidýlka má jako z plyše.
(chůze po prostoru na špičkách, ruce mají jako křídla)
Dosedne na kytičku,
(dosednout do dřepu)
odpočívá chviličku,
(odpočívat v dřepu)
pak poletí zase dál,
(běh po prostoru, ruce dělají křídla)
jako by se dětí bál.
(běh po prostoru, ruce dělají křídla)

Vnímáme všemi smysly

TVOŘÍME S MODELÍNOU – a protože v pohádkových knihách je plno fantazie, můžeme si
vymodelovat úplně cokoliv, co nás společně s maminkou napadne.
Modelování děti milují. A pokud doma modelínu zrovna nemáte, můžete si ji společně vytvořit. Je
levná a zaručeně bezpečná. Nic se nestane, když dítě kousek hmoty „omylem“ sní.
Smíchejte 425 g mouky, 120 ml oleje a 120 ml vody. Hmotu dobře propracujte, aby se všechny
ingredience spojily. Můžete ji rozdělit na několik dílů a ty obarvit různými odstíny potravinářské
barvy. A pusťte se do modelování!

Poznáváme sami sebe
Knihy jsou i o těle a pokud doma žádnou nemáte, pojmenujte společně s maminkou části těla holčičky
nebo chlapečka a ukazujte si je na sobě a pak si je můžete vybarvit.

Objevujeme svět
Pohádka z knížky ,,O krtečkovi“ (můžete zhlédnout i na youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=U28s3dTy7y4&ab_channel=Kn%C3%AD%C5%BEkydoou%
C5%A1kaprod%C4%9Bti.
Pohádka o krtečkovi
Obrovské zívnutí, potom protažení a krteček je připraven vydat se na zemský povrch po dlouhém
zimním spánku. Za tuto zimu měl několik snů. Třeba ten o jeho kamarádce myšce a sově. Ale už dost
vzpomínání na zimní dny a vzhůru za dobrodružstvím. Jakmile krteček vystrčil hlavu z krtince ven,
na vlastní oči se přesvědčil, že opravdu začíná jaro a zima je na ústupu. Ačkoliv místy stále leží
zbytky sněhové pokrývky, sluneční paprsky krtečka krásně hřály. Okouzlující vůně, kterou ucítil, ho
zavedla k bílé květince – sněžence. Tato je totiž prvním poslem jara. Sotva se ale krteček rozkoukal,
zaslechl hlasité naříkání a vzlykot. Když se blížil, spatřil malé ptáčátko, které nejspíš vypadlo
z hnízda, jenž bylo v koruně stromu. Jeho maminka nikde v okolí nebyla, a proto se krtek vydal ji
hledat. Po cestě potkal sovu. Tato celou zimu na vše dohlížela, protože sovy do teplých krajin nelétají.
Krtek se jí zeptal, zda neviděla nějakého ptáčka v okolí. Ta ho poslala ke komínu, na němž mají
postavené hnízdo čápi. Krtek zahlédl malá ptáčátka, která zrovna obědvala. Avšak na první pohled
viděl, že to není maminka toho ztraceného ptáčete. Pokračoval tudíž dál, když vtom zahlédl svoji
kamarádku myšku, která se po dlouhé zimě snaží najít nějakou potravu. Neviděli se celou zimu, a to
už od konce podzimu, kdy některá zvířata ulehla k zimnímu spánku. V hledání pokračovali společně.
Po cestě krtek myšce daroval tulipán hrající krásnou červenou barvou. Myška měla obrovskou radost.
Nakonec dorazili k vlaštovkám, jenž si stavěly hnízdo ve chlévě. Létaly stále tam a zpět, aby přinesly
různé větvičky či suchou trávu, aby ho z těchto různých věcí postavily hnízdo. Zpevňovaly ho pomocí
bláta. Pod vznikajícím vlaštovčím hnízdem spatřila myška s krtkem ptáčka, který byl vzhledově
odlišný od vlaštovek a vypadal zmateně. Ten jen prozradil, že se ztratil, protože to tady ještě moc
nezná. Před chvíli se teprve vrátil z teplých krajin. Myška a krteček zmateného ptáčka zavedli
k malému ptáčeti, které hledalo maminku a ejhle. Byla to jeho maminka. Nakonec se s nimi krtek
i myška rozloučili a utíkali dál poznávat a objevovat krásnou jarní přírodu.
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