Náměty na domácí práce s dětmi v době omezení školní docházky
soubor námětů č. 8 pro týdny od 4. do 8. a od 11. do 15. ledna 2021
téma: ZIMA / Co přináší zima
 zdokonalujeme orientaci v prostoru a běh s vyhýbáním
 procvičujeme stabilitu a rovnováhu – využití balančních ploch, venku ledové plochy na klouzání
 rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí – chůze do kopce, jízda na kluzáku z kopce, stavby sněhuláků, dělání
sněhových koulí...
 rozvíjíme u dětí jemnou motoriku a obratnost prstů – např. mačkání papíru a trhání papíru na malé
kousky, navlékání korálků, práce s modelínou
 procvičování grafomotoriky – „Hod sněhovou koulí“ (viz pracovní list č. 1)
 povídáme si o zimním období – co si oblékáme, jaké je v zimě počasí, proč se nám promáčí rukavice,
když si hrajeme se sněhem...
 děláme malé pokusy se sněhem a ledem – dát zmrznout vodu za okno, rozpustit sníh v misce na
topení – pozorování a hledání odpovědí
 rozhovory s dětmi o vztahu lidí k přírodě, jak se v zimě staráme o volně žijící zvířátka a ptáčky
 povídáme si s dětmi o významu sněhu pro přírodu – klady i zápory – vlastní zkušenosti dětí –
uklouznutí, úraz, zamrzlé auto...
 procvičujeme samostatné oblékání, zapínání zipu, nasazování rukavic...
 procvičujeme s dětmi zrakové vnímání – hledáme dva stejné předměty podle daných kritérií
 hledáme rýmy – např. liška + šiška, mrak + drak, les + pes...
 mačkáním papíru vytvoříme sněhuláka, kterého nalepíme na čtvrtku a malými kousky barevného
papíru dotvoříme oči, nos, knoflíky, hrnec – obrázky a výtvory dětí rádi vystavíme ve školce
 procvičujeme správnou výslovnost, např. básničkou „Sněhulák“:
Sněhuláček, panáček,
na hlavě má plecháček.
Místo očí uhlíky,
na kabátku knoflíky.
Červený má z mrkve nos
a v zimě si chodí bos.

Přejeme vám v novém roce hodně radosti a pěkných společných zážitků při plnění úkolů.
(Pracovní list číslo 1 k tomuto souboru námětů naleznete na následující stránce.)

Pracovní list č. 1

Dokresli, jak tam i zpátky házíš sněhovou koulí.

