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Lekce 5:
Úvod – roční období
V dnešní lekci si budeme povídat o počasí. Bez ohledu na to, ve kterém teplotním pásu žijete, vaše dítě by
mělo znát, jak se počasí v Čechách mění v průběhu roku. Pokud žijete v pásmu, kde se období střídají
podobně, představte to období, které právě je. Nejjednodušší způsob je vycházkou do příroky.
V České republice, kde se mluví česky, se střídají čtyři roční období – jaro, léto, podzim a zima.
Na list papíru namalujte vedle sebe čtyři stejné stromy- jenom kmen a hlavní větve koruny. Pod první
velkými písmeny napište JARO, pod další LÉTO, PODZIM a ZIMA. S dítětem si názvy ročních období
několikrát zopakujte.

JARO

LÉTO

PODZIM

ZIMA

Poté stromy vymalujte tak, jak vypadají v jednotlivých ročních obdobích. Na jaře bude mít strom poupata a
květy, v létě vyvinuté zelené listy a plody, na podzim se listí zbarví do červena a žluta a v zimě je strom
bez listí, někdy se sněhovou čepicí.
Jeden rok
Jaro je první kytička,
Léto má barvu sluníčka,
Podzim dá sladké ovoce,
Zima zná sníh a vánoce.
A potom stačí krok
a přichází nový rok.

Nácvik rozeznání barev – žlutá + červená = oranžová
Nachyste si dva
kelímky.
Do
jednoho
nalijte
žlutou barvu, do
druhého nalijte
červenou barvu.
Dejte
dítěti
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průhlednou skleničku a vyzvěte jej, aby opatrně nalilo pravou rukou (procvičení stran pravá a levá)
červenou barvu a levou rukou žlutou barvu do skleničky najednou. Potom dítěti dejte silnější štětec a barvu
promíchejte. Skrz skleničku sledujte, jak se žlutá a červená postupně mění na barvu oranžovou.
Dejte před dítě list papíru a vyzvěte jej, ať namaluje něco, co je oranžové. Pokud dítě neví nebo váhá,
můžete mu poradit, ať namaluje třeba pomeranč, dýni, oranžovou rybku nebo oranžovou kytičku.

Ke konci aktivity opět ověřte, že si dítě pamatuje jméno barvy.

Nácvik psaní – jméno dítěte - Velká tiskací písmena
První slovo, které budete vaše dítě učit psát a číst, bude jeho jméno.
Ukažte dítěti, jak psát jeho vlastní jméno velkými tiskacími písmeny.
Červenou fixou označte tečkou, kde dítě začíná písmeno psát a malými tečkami jeho – její jméno na první a
druhý řádek předtečkujte. Každé dítě je individuální, některé bude tečky následovat přesně a jméno bude
relativně čitelné, některé děti tuto aktivitu zatím nezvládnou.
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Básnička: Mlsná kráva
Mlsná kráva
Jiří Žáček
Vlezla kráva do spíže,
teď je v stavu beztíže,
ZDRAVÍ, SÍLU NAJDEŠ V SÝRU –
ale kráva nezná míru.
A teď škytá, škyt a škyt,
bledne, modrá, není fit.
Přežrala se, potvora –
zavolejte doktora!
Ať jí řekne: Milá krávo,
přejídat se není zdrávo.
Ten, kdo žere takhle moc,
zakládá si na nemoc!

Rozvoj aktivní slovní zásoby - Den na statku - pokračování
Po přečtení příběhu z minulé lekce se dítěte zeptejte na následující dotazy a nechte jej volně vyprávět.
Byla jsi už někdy na farmě?
Jaká zvířata můžeš na farmě potkat?
Jak Moničku jednotlivá zvířátka zdravila?
Které zvířátko je tvoje nejoblíbenější?
Jak se člověk musí chovat na farmě nebo v přírodě?
Co nám dává slepice, kráva, ovečka a lama?
Proč lidi chovají koně, kočky nebo pejsky?

Rozvoj jemné motoriky a představivosti: Modelování a výroba domácí plastelíny
Motivujte své dítě, aby vám šlo pomoci s vařením domácí plastelíny.
Na výrobu domácí plastelíny potřebujete 300ml vody, 150g hladké mouky, 75g soli, 2 lžíce octa, 1 lžíci
oleje a potravinářské barvivo. Rozdělte na menší části podle toho, kolik barev chcete vyrobit.
Sypké suroviny smícháte a dáte do teflonové pánvičky. Přidáte tekuté přísady, do kterých předtím vmícháte
potravinářskou barvu, vaříte a důkladně mícháte. Vytvoří se vám velmi tuhá hmota, která už jde jenom
převalovat ze strany na stranu. Míchejte ješte asi minutu. Pokud plastelínu „nedovaříte“, bude se po
vychladnutí lepit. Převařená plastelína se pozná tak, že se na povrchu přepaluje. Poté stáhněte ze sporáku,
dejte na talířek a zakrejete igelitovým pytlíkem. Pokud jste se rozhodli udělat více barev, postup opakujte
s ostatními barvami. Plastelínu skladujte v lednici v igelitovém pytlíku, vydrží asi dva měsíce. Plastelína se
po určité době začne hodně lepit a mazat, proto je nutné ji vyhodit.
Po schladnutí (asi 10 minut) nechte dítě, ať si něco z plastelíny vymodeluje. Většina dětí má modelování
ráda. Můžete dítěti nabídnout vánoční formičky a vykrajovátka, párátka, koření (nové koření, pepř,
hřebíček), různá barevná pírka nebo skořápky z oříšků k rozšíření spektra jejich tvorby.
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Ukončení, úklid pomůcek a čas na svačinu
Oceňte trpělivost a snahu vašeho dítěte, udělejte fotku jeho práce.
Nyní je čas na malý odpočinek a svačinu.

Česká pohádka: Jája a Pája
Dneska vybíráme pohádku Jája a Pája, protože se jedná o postavičky z plastelíny a tyto postavičky si
můžete zkusit sami vymodelovat z doma připravené plastelíny.
http://www.youtube.com/watch?v=mZBQy52JTX4
.
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