Téma týdne: ,,DO BALÓNU SE POSADÍME A KOLEM SVĚTA POLETÍME“
Tématem tohoto týdne je poznávání jednotlivých kontinentů a národů, které na
nich žijí. Ukážeme si některé významné světové památky a zvířata, se kterými
se na kontinentech můžeme setkat.
Cíl:

Rozvoj elementárních poznatků o existenci jiných národů a kultur.
Rozvoj multikulturní výchovy – tolerance a pozitivní vnímání lidí různých národností
a kultur.
Rozvoj zdravého sebevědomí a sebejistoty, pro schopnost být samo sebou a
zároveň být součástí naší společnosti.

Ahoj děti,
takže vy už víte z našeho dřívějšího vyprávění, že bydlíte, v jaké vesnici?
A také víte, že žijete, v jaké republice?
Výborně. Takže jsme vlastně Březovjáci, protože žijeme na Březové a jsme také Češi, protože
žijeme v České republice.
Nedávno jsme si také ve školce povídali o zeměkouli (jaký má tvar)? Správně, je to koule.
Říkali jsme si, že je na ní hodně vody, proto je na ni hodně jaké barvy? Modré, správně a je
na ni také barva zelená, která znamená co? Je to pevnina = země, po které chodíme.
Tahle pevnina je rozdělená na jednotlivé části, kterým se říká kontinenty a my je společně
tento týden prozkoumáme.
CHCETE? TAK BEZVA. JAK TO ALE UDĚLÁME? VŽDYŤ JE TO VELIKÁ DÁLKA TAKOVÁ CESTA
KOLEM SVĚTA A NIKAM SE NESMÍ?
SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME. ZAHRAJEME SI NA CESTOVATELE A KAŽDÝ DEN NAVŠTÍVÍME JINÝ
KONTINENET.
TAKŽE ČÍM BYCHOM SE NA TU NAŠI CESTU MOHLI VYDAT? Děti vyjmenují dopravní
prostředky. Autem ne, to by trvalo moc dlouho. Lepší by bylo? Ano letadlo nebo loď.
Já mám ale lepší nápad. Co kdybychom letěli balónem!!!
A my si takový balón vyrobíme: BALÓ Č. 1
Budeme potřebovat: tvrdý papír, vodové nebo temperové barvy, pastelky,
provázek, igelitový sáček pro menší děti, pro větší nůžky
lepidlo nebo lepicí pásku
 Z tvrdého papíru vystřihneme velikou kouli = zeměkoule = balón
 Naneseme na různá místa trochu modré temperové barvy a necháme děti, aby ji přes
sáček rozmatlaly po celém balónu = voda
 Potom naneseme trochu zelené tempery na dvě – tři místa a děti rozmatlají jen na
menších místech a udělají kontinenty (starší děti mohou vystřihnout z papíru
kontinenty a nalepí je na balón)
 Z tvrdého papíru vyrobíme krabičku = koš balónu, který si děti libovolně pomalují
 Ustřihneme dva stejně dlouhé provázky, které připevníme k balónu a ke koši
 Do koše si děti mohou nakreslit postavičku nebo jen hlavu sebe = cestovatele a nalepí
do koše

NÁVOD NA KRABIČKU Z PAPÍRU (VRŠEK USTŘIHNĚTE!)

BALÓ Č. 1

BALÓN Č.2

Nebo můžete vyzkoušet: BALÓ č. 2
POTŘEBUJEME: nafukovací balónek, plastový kelímek, 3 – 4 brčka, fixy, lepicí pásku





Nafoukneme balónek = vzducholoď = balón (můžete různě nazdobit – polepit
různými miniaturními vlaječkami, kytičkami atd.)
Plastový kelímek ozdobíme, děti si mohou nakreslit postavičku a nalepit do kelímku
Lepicí páskou přilepíme jednu stranu brček ke kelímku
Druhou stranu brček přilepíme k balónku

BALÓN MÁME HOTOVÝ TAK HURÁ DO SVĚTA

PONDĚLÍ – EVROPA
Maminka nebo tatínek ti vytisknou mapu zeměkoule viz Příloha č.1
Říkali jsme si, že je země kulatá, ale abychom mohli vidět všechny kontinenty najednou, tak
zeměkouli musíme jakoby rozpůlit a ty dvě půlky dát vedle sebe.
Každý kontinent, který navštívíme si vymalujeme jinou barvou.
Dnes moji malí cestovatelé nepoletíme příliš daleko, budeme si povídat o kontinentu na
kterém leží také naše Česká republika a kterému říkáme Evropa.
Dospělí ti ukážou, který je to kontinent a ty si ho vykreslíš modrou barvou.
Předškoláci zkusí najít sami - Evropa leží uprostřed mapy.
Evropa je nejstarší kontinent a nachází se zde asi 50 států např. Polsko, Německo, Norsko,
Švédsko atd.
Česká republika je jedním z nich a leží uprostřed Evropy – proto se říká, že jsme srdcem
Evropy.
V každém státě lidé mluví svou - rodnou řečí v ČESKU – česky
v NĚMECKU – německy
v POLSKU – polsky
ve FRANCII – francouzsky atd.
Aby se lidé z celého světa navzájem domluvili, tak se kromě svého rodného jazyka učí jednu
řeč společnou (angličtina, kterou se učíte s paní učitelkou Ivanku).
Můžete dětem pustit ukázky jiných řečí: https://www.youtube.com/watch?v=hic9hAL_DF8
https://www.youtube.com/watch?v=vOaFD4KxOE0

V každé zemi Evropy můžeme najít nějaké pěkné místo, na které jsou její obyvatelé pyšní.
Znáte nějaké místo, památku, na kterou jsme my Češi pyšní? (předškoláci vědí z minulého
týdne).
Představte si děti, že v Evropě nejsou jenom státy, ale také království. No ano i dnes máme
v Evropě krále, královny, prince a princezny. Království mají např. v Belgii, Norsku, Španělsku
nebo Velké Británii. TOHLE JSOU DĚTI ZE KTERÝCH JEDNOU BUDOU KRÁLOVÉ NEBO
KRÁLOVNY.

AKTIVITA : Říkali jsme si, že je země kulatá.
Najdeme si nějaký papír, může být i popsaný, velikost A4.
Zmuchláme, zmačkáme – vytvoříme kuličku.
Cvrnkáme do kuličky prstem spolu se sourozenci, maminkou, tatínkem.
Foukáme do kuličky výdechovým proudem.
a) KDO DOCVRNKNE - DOFOUKNE NEJDÁL.
b) CVRNKÁME – FOUKÁME KULIČKU NA CÍL (kdo je nejblíž cíli).
c) CVRNKACÍ – FOUKACÍ FOTBAL.
BÁSNIČKA TOHOTO TÝDEN: Básničku nejprve dětem přečteme celou a ujistíme se, že vše
chápou. Pokud ne, tak vysvětlíme. Každý den se naučíme dva řádky. V pátek zopakujeme
celou báseň.
OPÁLENÍ ČERNOŠI
TO JSOU DIVY KOLEM NÁS. (kroutíme hlavou – divíme se a prstem opisujeme kruh)
U NÁS BÝVÁ V ZIMĚ MRÁZ. (děláme, že je nám zima)
V ROVNÍKOVÉ AFRICE
(prstem nad hlavou malujeme sluníčko – kruh)
SLUNCE PÁLÍ VELICE.
U NÁS SLUNCE NEPÁLÍ,
(prstem naznačujeme ne, ne)
MY JSME BÍLÍ ZŮSTALI.
(prsty obou rukou ukážeme na sebe)
V AFRICE, KDE ZIMA NENÍ, (prstem naznačujeme ne, ne)
CHODÍ LIDÉ OPÁLENÍ
(prsty obou rukou ukazují od nohou až po uši)
OD NOHOU AŽ PO UŠI.
ŘÍKÁME JIM ČERNOŠI.
(ruce do tvaru ampliónu a zakřičíme)
POHYBOVÁ ČINNOST: Děti si zahrají na pana(ní) učitelku a budou předcvičovat mamince,
tatínkovi, babičce, dědečkovi nebo sourozencům. Ti budou opakovat cviky podle nich.
Nezapomínejte děti tělíčko procvičovat od hlavy k nožkám, tak jako to děláme ve školce.
A pokud budou mít děti zájem, tak jim prosím pusťte tento taneček, který jsme se ve
školce učili a moc se jim líbil: https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE
A ještě se na malou chvilku vrátíme do Evropy. Věděly byste děti, jaká zvířata v Evropě žijí?
Vytiskněte prosím dětem Přílohu č.2.
Z těchto zvířat vystřihnou děti ta, která žijí v Evropě (v modrém kroužku), kroužky vykreslete
modrou barvou, a nalepte do řádku na papír (předškoláci vědí co znamená do řádku, menším
dětem nalepí, pokud chtějí rodiče).
Pokud máte pouze černobílou tiskárnu, tak jsou to první dva sloupce zvířátek.
AKTIVITA : Ptáme se předškoláků, oni odpovídají. Které zvíře je první, které poslední, které
předposlední? Kdo je před, řekneme nějaké zvíře, kdo za? Zakryjeme nějaké zvíře a ptáme
se, které zvíře chybí? Jaké zvíře je druhé, jaké páté atd.?
Malých dětí se ptáme, kdo je vedle, řekneme nějaké zvíře?
V Evropě žijí převážně běloši. To znamená, že mají bílou barvu kůže. Žijí tady ale také lidé
s jinou barvou pleti. O nich si ale budeme povídat zase zítra. Tak ahoj malí cestovatelé.

PÍSNIČKA TOHOTO TÝDNE: Tuto písničku by měli předškoláci znát, zpíváme často.
Menší děti, které neznají si mohou zazpívat Travička zelená
nebo Prší, prší.
AKTIVITA : Děti poprosí maminku, aby jim půjčila z kuchyně jakýkoliv hrnec a vařečku
nebo dvě vařečky. Děti zpívají a zároveň vyťukávají nebo bubnují do rytmu
písničky.

ÚTERÝ – ASIE
Dnes se vydáme do Asie. Je to kontinent, který leží (předškoláci ukáží) na mapě světa
napravo od Evropy.
Tento kontinent vybarvíme žlutou barvou.
Je to mnohem větší kontinent než Evropa a je zde mnoho zajímavých zemí (států), jako je
například Čína, Japonsko nebo Vietnam, kde žijí lidé, kteří mají trochu žlutší kůži než lidé
v Evropě a mají šikmé oči.
Tito lidé jsou velmi pracovití a skromní. Co znamená, když řekneme, že je někdo skromný?
Lidé v Asii mají velmi rádi rýži a při jídle nepoužívají příbor, ale hůlky.
Ukázka čínštiny s Hurvínkem: https://www.youtube.com/watch?v=nTnV2dxqLSk
AKTIVITA : Děti si půjčí od maminky nebo babičky pinzetu.
Do misky nasypeme zvlášť rýži, čočku nebo fazole a děti přenášejí pinzetou do
prázdné misky nebo vše smícháme dohromady a děti třídí.
TVOŘIVÁ AKTIVIT: Výroba asijské čepice.

AKTIVITA : Na čistý papír dětem předkreslíme jednoduché obrázky, písmena.
Děti pod překreslují.
MYŠKY: kolečko, sluníčko, mráček
JEŽCI: jednoduchý domeček, písmena H, I, T, B, své jméno
VEVERKY: psacím slova z písmen, nemusí dávat smysl (abuis)
BÁSNIČKA: přidáme další dva řádky. Zopakujeme s dvěma řádky z pondělí.
AKTIVITA : Která zvířátka žijí v Asii? Z přílohy č. 2 děti vystřihnou zvířátka v červeném kruhu
(velbloud, panda, tygr, opice, kůň a páv). Vybarví žlutou barvou a nalepí jako druhý řádek
pod zvířátka evropská.
Ptáme se předškoláků, oni odpovídají: Ukaž prstem celý první řádek, ukaž druhý řádek (dítě
ukáže prstem celý řádek zleva doprava). Přečti obrázky (dítě čte obrázky zleva doprava na
prvním řádku a automaticky přechází na druhý řádek opět zleva doprava). Vyjmenuj zvířata
v prvním řádku, zvířata ve druhém řádku. Jaké zvíře je na prvním řádku druhý obrázek atd?

STŘEDA – AFRIKA
Ahoj moji malí cestovatelé, dnes se podíváme na kontinent, který leží pod Evropou
(předškoláci ukáží) a vymalujeme ho černou barvou.
Je to kontinent, na kterém žijí exotická zvířátka. Co to znamená exotická? Kde u nás můžeme
tato zvířátka vidět? Jaká zvířátka to jsou?
Na tomto kontinentu žijí lidé, kteří mají barvu kůže stejnou, jakou jste kontinent vybarvili.
Jak těmto lidem říkáme?
Ano jsou to černoši a žijí zde spolu se slony, lvy a žirafami, jak jste správně vyjmenovali.
Už víte, na jakém jsme kontinentu? Já věděla, že jste šikulky, je to opravdu Afrika.
Možná by vás zajímalo, proč mají někteří lidé kůži bílou a někteří černou.
Vědci zjistili, že tmavá kůže chrání lidi před silným sluníčkem, které v Africe svítí a také je
silnější, pevnější a lépe černochy chrání proti různým nemocem a štípancům, kterých je
v Africe více než u nás.
Africké děti jsou stejné jako vy. Moc rády si hrají, zpívají, hrají na hudební nástroje a nejraději
tancují. Podívejte se: https://www.youtube.com/watch?v=ZUGFQ8OUMgs
https://www.youtube.com/watch?v=WEgG-Qhc1iQ

DOUFÁM, ŽE JSTE SI VŠICHNI ZATANCOVALI S NIMI.
AKTIVITA : Děti vystřihnou z přílohy č. 2 zvířata ve žlutém kruhu (žirafa, zebra, nosorožec,
slon, hroch, lev) a vymalují černou pastelkou. Nalepí jako třetí řádek.




Přečti zvířata v prvním řádku? Přečti zvířata ve třetím řádku?
Jaké zvíře je na druhém řádku poslední? Jaké zvíře je ve třetím řádku čtvrtý obrázek?
Najdi si zvíře uprostřed (nebo jakékoliv jiné) a řekni, kdo je nad ním, kdo pod ním,
kdo vpravo, kdo vlevo?
 Které zvíře je největší x nejmenší, které má nejdelší krk, které je nejsilnější.
BÁSNIČKA: Naučíme se další dva řádky. Zopakujeme a už umíme šest řádků.
AKTIVITA – SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ – Posadíme dítě doprostřed pokoje. Dítě zavře oři.
Z libovolného místa v pokoji zatleskáme nebo zaťukáme na vařečky a dítě ukazuje, odkud
zvuk slyšelo. Můžeme zesilovat nebo zeslabovat.
TVOŘIVÁ AKTIVITA: Výroba zvířátek z toaletních ruliček.
Budeme potřebovat – ruličky od toaletního papíru, vodovky nebo temperové barvy, barevné
papíry (nebo si namalujeme bílý papír), nůžky, lepidlo.

ČTVRTEK – AUSTRÁLIE
Ahoj děti, dříve, než se vydáme na další kontinent, tak si zopakujeme dny v týdnu.
Co je dnes za den? Napovím vám, povídáme si čtvrtý den. Nic. Nevadí. První den, kdy
přijdeme do školky je? Správně pondělí. Vyjmenujeme si dny v týdnu a ukazujeme si na
prstech. Výborně.
Dnes je čtvrtý den = čtvrtek. Včera byla? Zítra bude? Bezva.
Spočítáme členy vaší rodiny. Kolik vás je doma celkem? Kolik je kluků? Kolik holek? Koho je
víc, holek nebo kluků? Nebo je stejně?
Když vstaneme, tak je? (ráno)
Části dne se učíme, tak je to pro
Když jdeme na oběd, tak je? (dopoledne)
děti ještě těžké, ale procvičujeme.
Mezi ránem a obědem je? (poledne)
Když odcházíme domů, tak je? (odpoledne)
A když jdeme spát, tak je? (večer)
JAZYKOVÁ CHVILKA: Procvičte si jazýček a pusinku pomocí předlohy.

A můžeme se vydat na další kontinent, který leží pod žlutou Asii.
Na tomto kontinentu žijí zvířátka, která nosí svá mláďata v kapse na břiše.
Co je to za zvíře? Správně je to klokan.
A už víte, co je to za kontinent? Je to Austrálie.
Tento kontinent je vlastně ostrov. Víte, co to znamená?
Podívejte se na mapu. Kdo na to přijde, ten zaslouží pochvalu.
Je to země, kterou ze všech stran obklopuje moře.
V Austrálii je nejvíc žraloků a krokodýlů na světě.
Lidé jsou stejní jako u nás. Žijí většinou ve velkých městech u moře.
V Austrálii žijí zvláštní zvířata. O klokanovi jsme si už povídali.
Žije zde zvířátko, které připomíná malého pejska a je to Ďábel medvědovitý a asi ho znáte
jako tasmánského čerta.

Dalším zvláštním zvířátkem je Ptakopysk, který má ocas bobra a kachní zobák.
Také pták Kiwi je velmi zvláštní.
Prohlédněte si s maminkou nebo tatínkem obrázky zvířat a můžete je popsat.
AKTIVITA: Vystřihneme zvířátka v hnědém kroužku a vybarvíme zelenou barvou.
Přilepíme jako čtvrtý řádek. Můžeme procvičovat orientaci na řádku, pravolevou
orientaci nebo prostorovou orientaci jako předešlé dny.
BÁSNČKA: Naučíme se další dva řádky a zopakujeme co už umíme.
POBYT VENKU:

Zkusme takovou malou výzvu pro tatínky. Vyfoťte se hrdě na
procházce, při jarním úklidu na zahrádce, při
výrobě Hmyzího domečku nebo jakékoliv jiné práci společně se
svými dětmi a pošlete fotečku jako Eliášek s tatínkem.

POHYBOVÁ ČINNOST:
KLOKAN – skáčeme jako klokan
SLON – jednou rukou chytneme nos, druhou protáhneme, pomalá sloní chůze a hýbeme
chobotem
MEDVĚD – ruce před sebe, vystrčit drápy, houpavý krok ze strany na stranu
ZAJÍC – ouška a skáčeme jako zajíček
OPICE – pomalá chůze po vnějších hranách nohou, palce směrem nahoru

PÁTEK – AMERIKA
Poslední den se vydáme na kontinent, který před dávnými časy objevil Kryštof Kolumbus,
který se vydal na lodi objevit Indii.
Plavil se na lodi hrozně dlouho a když konečně připlul ke břehu, tak si myslel, že je v Indii a
proto obyvatele (lidi), kteří zde žili nazval indiány = rudochy (mají červenější barvu kůže).
Víte děti, kde žijí Indiáni? Na jakém kontinentu?
Je to kontinent vlevo od Evropy. Skládá se ze dvou částí. Jedna je na mapě od Evropy vlevo
nahoře a druhá vlevo dole. Vybarvíme obě části červenou barvou. Ano je to Amerika.
Ta nahoře je Severní Amerika a ta dole je Jižní Amerika.
Je to velmi velká a silná země.
Jak už jsme si řekli, tak původními obyvateli Ameriky jsou indiáni, kteří nežijí v domech jako
máme my u nás, ale ve velkých stanech. Víte jek se jim říká?
Je to teepee (týpí). Podobné má doma Emička. Můžete si doma zkusit postavit podobné týpí
například z deky nebo prostěradla.
Indiáni používali k lovu zvířat nože, sekery, luky a šípy. Lovili bizony, kteří vypadají jako naše
krávy, ale trochu větší. Při lovu pomáhali také malí chlapci, kteří lovili malá zvířata.
Děvčata hlídala malé děti nebo pomáhala vařit.
Indiáni si rádi malují obličej a nosí barevné čelenky.

ČELENKU SI MŮŽETE TAKÉ DOMA VYROBIT.

BÁSNIČKA: Doučíme se zbytek básničky a celou zopakujeme.
GRAFOMOTORICKÁ CVIČENÍ : Příloha č. 3
AKTIVITA: Děti si vystřihnou poslední zvířátka a vykreslí červenou barvou. Nalepí jako další
řádky. Můžete si popovídat o zvířatech, která zde žijí. Tyto řádky a sloupce, které
jste vytvořili jsou bezvadnou pomůckou k dalšímu procvičování.
AKTIVITA: Schovejte do igelitové, neprůhledné tašky nějaký jednoduchý předmět denní
potřeby (hřeben, vidličku) a nechte děti, ať si ho v tašce bez dívání osahají a
hádají, co to je.
VENKU NA ZAHRADĚ NEBO NA PROCHÁZCE SI DĚTI MOHOU VYZKOUŠET INDIÁNSKÝ
POKŘIK.

Tak děti, společně jsme tento týden proletěli celý svět. Poznali jsme, že všude žijí lidé.
Můžou se od sebe lišit třeba barvou kůže, vlasů, očí, ale to přece není tak důležité. Každý
člověk je jiný, důležité je pouze to, je - li dobrý nebo zlí.
TENTO MĚSÍC JE MĚSÍC KNIHY. URČITĚ MÁTE DOMA SPOUSTU PĚKNÝCH KNIH, KTERÉ VÁM
RODIČE ČTOU PŘED SPANÍM. JULES VERNE (FRANCOUZSKÝ SPISOVATEL) NAPSAL KRÁSNOU
KNIHU O CESTĚ KOLEM SVĚTA, KTERÁ BY SE VÁM STARŠÍM MOŽNÁ TAKÉ LÍBILA.
TUTO SOBOTU K NÁM OPĚT PŘÍJDE JARO.
ZAČNEME SI O NĚM POVÍDAT PŘÍŠTÍ TÝDEN.
TAK AHÓÓÓJ. A POSÍLEJTE FOTEČKY.

Příloha č 1

Příloha č.2

Příloha č. 3 – grafomotorické listy. MYŠKY

JEŽCI

VEVERKY

