Distanční vzdělávání pro předškoláky
Hola, hola, školka v Žabovřeskách předškoláky volá, aneb učíme se doma!

6.Týden – Aprílové šprýmy

CÍL: Minulý týden nám začal nový měsíc. Víte předškoláci jaký? A už jste někoho „napálily“
nebo někomu „sedli na lep“ na APRÍLA. Vysvětlíme si, proč zrovna 1. dubna si provádějí lidé
různé žertíky. Procvičíte si hlavičky s hádankami a zkusíte si zahrát na básníky pomocí
rýmování. Také se dozvíte, co to znamená, když máme venku „APRÍLOVÉ POČASÍ“. Jak funguje
„KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ“. Můžete si vyzkoušet pokusy s vodou a barvami.
Proč se slaví APRÍL?
Apríl je označení pro první dubnový den – 1. duben. Evropané slaví apríl už od středověku,
ale první zmínky pochází již z dob před naším letopočtem. Nejspíš vznikl ve státě Írán, který
od nás leží hodně daleko. Říkají mu Sizdah Bedar, ale spíš ho berou jako oslavu jara, i když na
žertíky Íránci také nezapomínají.
Apríl, jak ho známe my, pochází z Anglie, ta leží už o mnoho blíže našemu státu. Po dlouhé
zimě se lidé radovali ze sluníčka, tepla a květin, které začínaly kvést. V Čechách se začal apríl
slavit v 16. století a nechyběly malé zlomyslnosti a žertíky mezi lidmi, hlavně mezi přáteli a
rodinou. Tzv. „kanadským žertíkům“ se ale nevyhnou ani noviny, které si v daný den dovolí
vypustit něco, čemu se říká „novinářská kachna“ – někdo takové falešné zprávě uvěří, jiný už
od začátku tuší, že si z něj novinář vystřelil.

ŽERTOVNÉ PÍSNIČKY K POSLECHU I TANCI:
Beruško půjč mi jednu tečku - YouTube

2.B - Kytka masožravá - YouTube

ÚKOLY:
 Prohlédněte si pořádně obrázek a říkejte, co je na něm nakresleno špatně.



Procvičte si hlavičky s hádankami. Některou se můžeš i naučit.

Do šatů mě nabíráš,
pak přede mnou zavíráš,
v teple pro mne slzí oči,
vše se za mnou venku točí,
beru z hlavy klobouky,
Nepouštěj mne do mouky.
( vítr )

Hřeje, svítí,
radost dává,
před ním kvítí,
tráva vstává.
( slunce )

Klenutý most do nebe
ale není pro tebe.
Po něm chodí slunce, voda,
že já nesmím,
to je škoda.
( duha )




Za pomoci pracovního listu si zahrajte na básníky. (K tisku v příloze emailu)
Potom si zkuste doma zahrát hru „Kdo vymyslí nejvíce rýmů“ na slova, která si doma
určíte. Např. babička x kytička, ručička, botička, Anička…Vyhrává ten, kdo řekne nejvíce
shodných rýmů k danému slovu. Je to hodně těžké, ale cvičením to půjde snadněji.
Můžete to zkoušet kdykoli během dne, třeba i na procházce.



Víte, co znamená, když se řekne, že máme „APRÍLOVÉ POČASÍ“? Obrázek vám
pomůže. Povídejte, jak to vypadá, když je venku aprílové počasí.



Jaké počasí vidíte na obrázcích. Pojmenujte.



Dokážete říct, pomocí pracovního listu, jak probíhá koloběh vody v přírodě. Pomohou
Koloběh vody 1 - YouTube
vám také odkazy: Paxi - Koloběh vody - YouTube



Můžete si doma nebo i venku udělat pokusy s vodou a zapojit celou rodinu. Můžete zahrát
hru „ CO PLAVE A CO NE?“
Co budete potřebovat: Mísu, vodu, papírky různé síly, papírovou lodičku ( návod: Loď z
papíru - jednoduchý návod jak ji složit - YouTube), korkový špunt, kousek látky, dřívko, nůžky,
lžičku z nerezu, kamínek, kůru, nebo můžete vyzkoušet i jiné předměty
Větší mísu naplníme vodou. Nejprve hádáme jestli daná věc plave nebo ne. Pokus si ověříme,
že pokládáme předměty na vodní hladinu. Kdo uhádl, má bod. Vyhrává ten, kdo nasbírá
nejvíce bodů.

PRACOVNÍ LISTY K TÉMATU:

