
K tématu mohou děti shlédnout
pohádku koloběh vody.  
 
Zazpívat si společně můžete také
písničku - Slunce už vysouší loužičky,
kterou mohou děti tématicky
doprovodit hrou na kamínky, při čemž si
budou mít možnost procvičit rytmizaci,
kterou můžete dále procvičovat i
opakováním libovolných jednoduchých
rytmů.
 
A takové sluníčko, které vysouší
loužičky si můžete společně také
vyrobit podle návodu na následující
straně.
 
 
 
 
 
 

Tento týden se s dětmi můžete, tak jako
bychom to dělali společně i ve školce,
zaměřit na seznámení se s neživou
přírodou (skála, kámen, písek, ...) a její
pozorování . 
Začít můžete třeba básničkou.
 
Kámen v botě: 
Už vím kamínku, 
tak to ty, 
to tys mi vlezl do boty.
Už  ať jsi venku –
raz, dva, tři.
Kamínek do bot nepatří.
Poslušně řekl:
Hm, to jistě. 
Jenomže ležet celý den pořád na
jednom místě, když bota zná kdejaký
kout – 
chtěl jsem se trochu proběhnout.
Děkuji … 
A jak letěl stranou, 
zavolal ještě: 
Na shledanou!
 
Po přečtení si společně s dětmi
popovídejte o obsahu
básně.
 
 
 

KAMÍNEK V BOTĚ
18.5. - 22.5. 2020

Neživá příroda

Pohádka a písnička

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M
https://www.youtube.com/watch?v=p_gZtOELDgg&list=PL16E10CCF8192FB13


Masáž oblázky – můžete s dětmi
provádět jednoduchou masáž
pomocí krouživých pohybů oblázky.
Kamínek může být např. nahřátý od
sluníčka nebo třeba mokrý.     
Kamínková tichá pošta – Navzájem si
můžete s dětmi na záda kamínkem
kreslit jednoduché tvary. A následně
tvary překreslit na papír.
Kde máš kamínek? - Dítě leží se
zavřenýma očima. Pokládejte mu
oblázek na různé části těla. Dítě
potom říká, kde cítí, že kamínek leží.
Role si samozřejmě můžete i
vyměnit.
Zahrát si můžete také pohybovou hru
- Z kamínku na kamínek 

Vyskládat klikatý kamínkový 
chodníček a chodit po něm bosýma
nohama.·        
Skládat kamínkové mozaiky a
obrázky.
Trefovat se kamínkem do různě
velkých nádob.
Noha jako jeřáb – nohou lovíme
kamínky z kýblu s vodou, nohu
zvedneme do výšky a kamínek
přemístíme na hromádku.
Kamínkové řady – řadíme kamínky
podle velikosti, barvy, teploty ..

Při společných chvílích můžete využít
hry a cvičení zaměřené na taktilní
vnímání, tělesné schéma, uvolnění.
    

 
K procvičení jemné motoriky lze:
 

 
 
 
 
 

 Z letáků si nejprve vystřihneme
kruh, který bude sloužit jako střed
sluníčka.
Následně vystřihneme jednotlivé
paprsky.
Vystřižené části ve finále nalepíme
na libovolný barevný papír. 

K výrobě sluníčka budete potřebovat
různé barevné letáky, lepidlo, nůžky a
barevný papír dle vaší volby, který bude
sloužit jako pozadí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

2.

3.

 
 
 

Vyrábíme sluníčko Hrajeme si s kamínky

https://www.youtube.com/watch?v=F4ISmF1dpSE
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Pomoz žabákovi napsat slovo 

KÁMEN. 
Ve správném pořadí pospojuj

kameny s písmenky.
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Žabičky umí rychle skákat.
Obtáhni linku a pokud už umíš
čísla, zkus doplnit číselnou řadu.
A pokračuj se skákáním na

zbytku papíru.



Uspořádej kameny podle velikosti od
nejmenšího po největší. Čísla, která jsou u

jednotlivých kamenů zapiš do tabulky dole tak,
aby šla za sebou od toho nejmenšího

kamínku k tomu největšímu.

Malý nebo velký? 
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Očísluj jednotlivé obrázky tak, jak
následovaly za sebou, aby příběh dával
smysl. Vyprávěj, co se na obrázcích

odehrává.  


