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MATERIÁLY K ONLINE VÝUCE PŘEDŠKOLÁČKŮ S OMJ
1. ZELENINA – O VELIKÉ ŘEPĚ
Podívejte se na pohádku O veliké řepě. https://www.youtube.com/watch?v=Y6noz8e2IOM&t=46s
V příloze je úkol pro děti – stříhání a skládání podle pohádky.
Podívejte se na video – zelenina https://www.youtube.com/watch?v=J5U_LaWS3EI
Děti, nakreslete mi prosím obrázky ZELENINY (paprika, cibule, okurka….),kterou máte rádi.
2. OVOCE - KOULELO SE, KOULELO ČERVENÉ JABLÍČKO
tentokrát si děti mohou procvičit OVOCE. Znáte všechny druhy? Co máte rádi?
Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=R4CvSKSwN0s
Děti, nakreslete mi prosím obrázky OVOCE, které máte rádi.
V příloze jsou také pracovní listy, které mohou děti dělat doma.
Znáte písničku Koulelo se, koulelo červené jablíčko? https://www.youtube.com/watch?v=Lg7G0rN-RlA

3 . ZVÍŘATA (1)
Podívejte se na videa na téma zvířata:
https://www.youtube.com/watch?v=QGEmAvPOJ7I
https://www.youtube.com/watch?v=VO5iUtMwpPA
Můžete si vytisknout pexeso: https://www.pexeso.net/zviratka-ze-statku/05411
nebo zahrát online: https://www.pexeso.net/spusteni-hry?code=05411&lang=cs
a také udělat úkol v příloze (nalepit správně zvířata).
Nakreslete mi prosím své oblíbené zvíře nebo zvířata!
4 ZVÍŘATA (2)
Na youtube najdete: učení: https://www.youtube.com/watch?v=k4ef1ae-z0A&t=38s
a pohádku o krtkovi : https://www.youtube.com/watch?v=GVmqCP14XHk
Nakreslíte zvíře, které mělo bolavý zub v pohádce o krtkovi?
A úkol – vybarvíte písmena, ze kterých se sestaví slovo „lev“?

5. ČÍSLA
Dnes posílám video na ČÍSLA: https://www.youtube.com/watch?v=9FaM1iJ92h0 a také pracovní listy.

6. ČÍSLA + ZVÍŘATA
Pokračujeme - dnes tu máme ZVÍŘÁTKA a ČÍSLA .
https://www.youtube.com/watch?v=1vgP8MR6hMw&t=23s
V příloze jsou 2 pracovní listy.

7. ČÍSLA, POČÍTÁNÍ
Posílám další video a úkoly na čísla.
https://www.youtube.com/watch?v=CHXK_Q2Sndk
Chcete trénovat počítání?
Máte doma 1 hrneček, 2 talíře, 3 papíry, 4 lžičky, 5 pastelek?
Najděte doma tyto věci a vyfoťte mi je, když budete moct, nebo je nakreslete.

8. MĚLA BABKA ČTYŘI JABLKA
Dnes posílám známou českou písničku Měla babka čtyři jabka.
https://www.youtube.com/watch?v=vM5QHUiyJlU
Zkuste si ji, děti, zazpívat. V příloze najdete úkoly.
Jako bonus posílám ještě tanec- mazurka https://decko.ceskatelevize.cz/video/e213542154400014

9. PTÁCI (DDM Nymburk vyhlašoval soutěž Ptačí hostina)
Posílám video - čeští ptáci a v příloze také obrázek: nejznámější ptáci v ČR a jeden úkol.
https://www.youtube.com/watch?v=O0wfPlELiAw

10. ČÁSTI TĚLA
Dnes je tu video a úkol k tématu ČÁSTI TĚLA. https://www.youtube.com/watch?v=j_4qhWNpIJQ
https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

11. DÉČKO – TIPY NA DOMA, POČÍTÁNÍ S PEPPOU
Dnes posílám tip na webové stránky https://decko.ceskatelevize.cz/kouzelna-skolka, najdete tam hodně
aktivit pro děti.
Doporučuji část „učení“ – jeden pracovní list jsem dala i do přílohy.
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