TÉMA: Jar k nám letí
20.4.2020 – 24.4.2020
PONDELOK

Aktivita č.1

UTOROK

Aktivita č.2

„Hra na jarné hlásky a
slabiky“
„Moja záhradka“

STREDA

Aktivita č.3

„Malý ochranár“

ŠTVRTOK

Aktivita č. 4

„Zacvičme si v prírode“

PIATOK

Aktivita č.5

„Prírodovedný počtár“

Ahojte deti! Pani Jar k nám zavítala a čarovnou paličkou zobudila celú prírodu –
kvety , zvieratá spolu s ňou aj veľa krásnych a zaujímavých aktivít, ktoré Vás
čakajú aj v tomto týždni. Koroš si myslí, že nás môže zatvoriť doma aby sme sa
nudili a nemali čo robiť. Poďme mu spolu dokázať, že sa mýli a vieme sa
s rodičmi a súrodencami veľmi dobre zabaviť pestrými aktivitami.
POĎME DO TOHO SPOLU!
Aktivita č. 1
Prečítaj si s mamou alebo otcom maľované čítanie. Porozprávaj sa s nimi o tom
čo je to jar, čo sa deje v prírode na jar. Červenou pastelkou
zakrúžkuj
začiatočné písmená každého slova. Následne každé slovo rozdeľ na slabiky.

Slová rozdelíš následne:
 Najskôr slovo prečítaj, alebo niekoho popros, aby ti ho pomohol prečítať.
 Vytlieskaj si slovo podľa počtu slabík
 Podľa počtu slabík ulož predmety, ktoré sú v tvojej blízkosti ( v izbe)
napr. SL – NIEČ – KO ( tlesk – tlesk – tlesk) koľko má slovo slabík? 3
uložíš vedľa seba 3 pastelky
Za odmenu si vypočuj pesničku o jari. PATRIS deťom - Prišla jar
https://www.youtube.com/watch?v=_3I9qf5EFP0 Môžeš si aj zatancovať a vyfarbiť si obrázok.

Aktivita č. 2
ZASKANDUJ SI 
Hurá, hurá, kvitne fazuľa. Olé, Olé , olé, olé budú fazulé, tak ich polievajmé.
ZASPIEVAJ SI!  https://www.youtube.com/watch?v=jiba8YpfUsc
Šošovička, hrášok, fazuľka,
kde ste boli tetka Zuzuľka?
Bola som ja na vodičku,
idem variť šošovičku.
Bola som ja na vodičku,
idem variť šošovičku.
Si zvedavý čo ďalej? Tak pozorne počúvaj čo ti mamina alebo ocino prečíta.
Zahráme sa takú hru.
Mamina alebo ocino ti vymenujú veci, ktoré budeš potrebovať a ty ich musíš všetky priniesť.
Odstopuj si maximálny čas 5 minút.
 FAZUĽA
 VATA/ HLINA
 2 KVETINÁČE alebo UMELOHMOTNÉ POHÁRIKY / alebo tégliky z jogurtov/ fľaša zo
závaranín
 VODA
Čo myslíš čo z toho vznikne? Skús postupovať podľa návodu.
POSTUP:
Polož kvetináč na pevnú podložku. Na spodok kvetináča daj vatu alebo hlinu. Potom vlož fazuľky.
Daj ich tam viac, pretože nie každá môže vyklíčiť). Fazuľky zasyp hlinou alebo vatou. Pamätaj ale,
že nemôžeš kombinovať vatu a hlinu, vždy môžeš použiť iba jedno z toho. Potom fazuľky zalej
vodou a daj ich na pekné slnečné miesto.
Postup zopakuj, ale tento krát daj kvetináč na miesto, kde slniečko nesvieti.
Každý deň svoju fazuľku polievaj a sleduj kedy
vyklíči. Potom porovnaj, ktorá fazuľka vyklíčala
skôr. Tá ktorá bola na slniečku alebo tá v tieni
alebo v tme.

Výborne keďže sa z teba stal malý záhradkár, nakreslili si plán záhradky, akú by si chcel.
Do tejto nakreslenej záhradky si zasadíš:

MRKVU, PETRŽLEN, FAZUĽU, UHORKY, PARADAJKY, HRACH, CIBUĽU
a CESNAK
Kto má doma záhradku, môže pomôcť rodičom, alebo starým rodičom zasadiť
ozajstnú zeleninu (petržlen, mrku ... )

Aktivita č. 3
Naša Zem
Naša Zem je
malá guľa,
tíško vesmírom
sa gúľa.

Malá je a guľatá.
Kto jej diery zapláta?
Tie čo vznikli vinou ľudí,
dymom čo z komínov čmudí.

Malá modrá planéta
v žiari Slnka odetá.
Obklopená vrstvou vzduchu,
spôsobí aj dosť rozruchu.

Vymierajú pralesy.
Čistá voda, kdeže si?
Vzduch je zase plný smogu.
Zabránime spolu tom?

Žijú na nej ľudia
aj zvieratká,
žirafy a slony,
chlapci a dievčatá.

Máme rady
našu Zem.
Chráňme si ju!
Už to viem.

Vieš aký je dnes deň ? Dnes má naša Zem sviatok. Deň Zeme. Preto si spolu
poďme našu Zem uctiť a niečo pre ňu spoločne urobiť.
Ako chránime našu planétu Zem?
Čo ju najviac znečisťuje?
Kam patrí odpad?
Ako sa správame v lese?
Čo pekné by si urobil pre tvoje prírodné prostredie kde žiješ?
Zober niekoho dospelého. Zoberte si spolu so sebou vrece alebo veľkú igelitovú
tašku a rukavice. Oblečte si športové oblečenie a vyberte sa okolo svojho bydliska
a potom niekam do prírody, kde vyzbierate odpadky, ktoré nájdete a následne
roztriedite do košov.

Vieš separovať odpad?
Zopakuj si a priraď do ktorého kontajnera vyhadzujeme plasty, papier, sklo, kov

KOV
PLAST
SKLO

PAPIER

Ak nebude vhodné počasie, určite si túto aktivitu môžeš urobiť za priaznivého
počasia spolu s tvojimi kamarátmi alebo rodičmi.
VYSKÚŠAJ SVOJE VEDOMOSTI O PRÍRODE V TOMTO
PRACOVNOM LISTE.
S farebnou pastelkou zakrúžkuj správne odpovede.

1. Aký tvar má naša Zem?
- Guľatý
- Hranatý – kockatý

2. Ako voláme našu Zemeguľu
- Modrá planéta
- Červená planéta

3. Čoho je na Zemeguli najviac?

- Vody

- Trávy

- Piesku

4. Čo narastie najvyššie ?

- Strom

- Kvietok

- Krík

5. Zakrúžkuj čo škodí našej planéte.

- Trávu, kvety, stromy,

- Autá, motorku, lietadlo

- Plastové fľaše, gumy

6. Čo patrí medzi ročné obdobia? /viac odpovedí/
- Február
- Jar
- September
- Zima
- Leto
- Jeseň

7. Z čoho vyrábame knihu?
- Sklo
- Železo
- Papier

8. Z akého materiálu je skrinka?
- Papiera
- Dreva
- Skla

9. Z akého materiálu je tento pohár?
- Skla
- Dreva
- Kovu

10. Z akého materiálu sú tieto fľaše?
- Z kovu
- Plastu
- Papiera

11. Čo spravíš s vyzbieraným odpadom?
- Roztriedim - separujem
- Neroztriedim - neseparujem

12. Čo patrí do modrého kontajnera?
- Plast
- Kov
- Papier

13. Čo patrí do žltého kontajnera?
- Konáre
- Papier
- Plast

14. Čo patrí do zeleného kontajnera?
- Sklo
- Papier
- Plast

15. Čo patrí do hnedého kontajnera?
- Konáre, listy
- Sklo
- Kov

16. Ako sa v zime staráme o vtáčiky?
- Dávame im vodu
- Dávame im piesok
- Dávame im semienka

17. Kam patria baterky, ktoré už nepoužívame?
- Hádžeme ich do smetného koša
- Zbierame do špeciálnych nádob určených pre batérie

18. Čo sa stane s rastlinami bez vlahy? (dažďa, polievania)
- Nenarastú a uschnú
- Narastú a kvitnú

19. Čo patrí do rieky?
- Plastová fľaša
- bicykel
- Ryba

20. Rozpoznaj mláďatá, pomenuj ich a ukáž. Je tam:
- Teliatko? Žriebätko? Kačiatko? Šteniatko? Mačiatko? Kozliatko?

21. Čo nepatrí do lesa?/viac správnych odpovedí/
- Srnka
- Papier
- Gumy od auta

- Sklo

22. Akú prácu vykonávajú včely?
- Zbierajú vodu
- Chytajú muchy
- Opeľujú rastliny

23. Ako sa správame k rastlinám:
- Lámeme ich
- Stúpame po nich
- Polievame ich
- Okopávame ich, odstraňujeme burinu

24. Ako chránime našu zem? / viac odpovedí správnych/
- Zbierame odpad v lese
- Triedime odpad
- Staráme sa o živočíchy -vtáky, srnky, žabky
- Rozhadzujeme odpad v prírode na zem
- Lámeme stromy
- Smeti vkladáme do odpadových košov
- Nevypúšťame chemikálie do riek
- Nejazdíme autom do lesa
Verím, že si určite uspel veľmi dobre. Teraz s niekým dospelým urob pokus. Zober mrkvu/ ohryzok z jablka
a igelitový sáčok.
Zakopte ich niekde blízko seba a označte ich paličkami. Do jednej jamy zakop mrkvu/ ohryzok do druhej
mrkvu v sáčku. Po mesiaci ich vykop a uvidíš, čo sa v prírode rozložilo skôr. Podľa toho usúď, či je vhodné
vyhadzovať plasty do prírody.
Ak si mal správne všetky odpovede, tak ti GRATULUJEME

Aktivita č. 4

ZACVIČME SI V PRÍRODE
Pomocou písmen si vyskladaj svoje celé meno a máš svoj tréning.
Pretože proti Korošovi je veľmi dôležité, byť vo fit forme.
POZOR CVIČIŤ BEZ PAPÚČ!
Pokiaľ máš možnosť zacvič si s rodičmi alebo súrodencami v prírode
alebo na záhrade.
K cvičeniu si môžete pustiť aj tento mix : https://www.youtube.com/watch?v=u9_q9WZjvWk
(Naše deti veľmi radi cvičia na modernú hudbu)

A Stoj spojný, pomalý predklon a záklon hlavy

F Sed kľačmo (sed na päty), výdych, ruky

Stoj spojný, pomalé otáčanie hlavy vľavo, vpravo

pripažiť, do kľaku, ruky vzpažiť, nádych

B sedia na zemi v tureckom sede, ruky
pokrčia za hlavu, trup otáčajú vpravo, vľavo.

G Sed skrčmo skrížny (turecký), ruky pri sebe,
nádych, chrbát vystrieť (zadržať dych), ruky hore
spojiť, výdych, ruky dole, uvoľniť celé telo

C na zemi si deti posilnia chodidlá. Rukami
sa za chrbtom opierajú. Ak chceme obmenu
tohto cviku, deti môžu za chrbtom držať
napríklad tyč alebo kratší šál. Nohy si pokrčia
k sebe a chodidlá (špičky aj päty) majú na
zemi. Postupne špičky vztýčia a prepnú.
Dbáme na to, aby päta bola počas cvičenia
stále na zemi.

D Deti stoja v stoji mierne rozkročnom a ruky
majú vzpažené. Hmitom sa predklonia
smerom dopredu, ruky dávajú na šírku
chodidiel. Ruky ďalším hmitom priblížia
k palcom na nohách a posledným hmitom
dajú ruky až za päty. Cvičenie končí opäť
vzpriamením.

E Deti sa postavia do stoju spojného a ruky
upažia. Potom striedavo nohy švihom
prednožujú. Raz pravá, raz ľavá. Pažami si
udržujú rovnováhu.

H Ľah vzadu (ľah na chrbte), ruky z pripaženia
cez upaženie k vzpaženiu, nádych, zadržať dych,
pomalý výdych, ruky naspäť cez upaženie
k pripaženiu

I Ľah vzadu, nohy mierne pokrčené v kolenách,
ruky pripažené, hlboký nádych, pravá ruka do
vzpaženia (zadržať dych), pravá ruka naspäť k
telu, pomalý výdych a naopak.

J Stoj spojný, hlboký nádych a výdych s
vyslovovaním hlásky (šš, áá, fú, fí...)

K Sed kľačmo (sed na päty), výdych, ruky
pripažiť, do kľaku, ruky vzpažiť, nádych

L Sed skrčmo skrížny, vzpažiť ruky, povolením
paže voľne spustiť do lona, uvoľniť chrbticu

M Stoj spojný, postupné uvoľňovanie pomalým
predklonom hlavy, hrudníka, rúk, chrbtového
svalstva, úplné uvoľnenie, pomalý prechod do
stoja rovného (staršie deti)

N ľahnúť na chrbát, nohy skrčia, kolená si
dajú až na hruď. Nohy prednožujú a opätovne
krčia. Paže sú voľne upažené na zemi.

prepnúť od seba, drobná chôdza (myška), späť,
chodidlá prepnúť k sebe, ťažká chôdza (slon)

S chôdza v drepe, ruky vbok, chôdza v podrepe
T Ľah vpredu (ľah na bruchu), špičky nôh zaprieť
o podložku, ruky skrížmo pod hlavu, čelo položiť
na ruky, sedacie svalstvo stiahnuť, nádych, (v
nádychu vydržať), pomalý výdych, uvoľniť sedacie
svalstvo, špičky nôh

O Stoj spojný, ruky skrížmo spojené, chrbát
vystretý, tlak hlavy do rúk s nádychom (zadržať
dych), uvoľniť tlak, výdych

P Sed znožný, nohy vystreté, prepnúť chodidlá a
špičky nôh od seba, silno natiahnuť, naspäť k sebe
(silno), mierna výdrž, uvoľnenie

R Sed znožný, nohy pokrčiť v kolene, rukami
uchopiť stehenné svalstvo, chodidlá a špičky nôh

U Vzpor kľačmo, otočiť hlavu na nohy, posunúť
ich vľavo, pozrieť na ne a naopak

V Lopta je pod hrudníkom, dieťa s pomocou
inštruktora dvíha striedavo a krížmo horné a
dolné končatiny. Hlava s trupom sú v jednej línii.

Z
v sede na zemi uchopí dieťa medzi stupaje nôh
loptu a vaľká ju

PRÍKLAD NA VYSVETLENIE

N ľahnúť na chrbát, nohy skrčia, kolená si dajú až na hruď. Nohy prednožujú a opätovne krčia.
Paže sú voľne upažené na zemi.

A Stoj spojný, pomalý predklon a záklon hlavy
Stoj spojný, pomalé otáčanie hlavy vľavo, vpravo

T Ľah vpredu (ľah na bruchu), špičky nôh zaprieť o podložku, ruky skrížmo pod hlavu, čelo položiť na ruky,
sedacie svalstvo stiahnuť, nádych, (v nádychu vydržať), pomalý výdych, uvoľniť sedacie svalstvo, špičky nôh

Á Stoj spojný, pomalý predklon a záklon hlavy
Stoj spojný, pomalé otáčanie hlavy vľavo, vpravo

L Sed skrčmo skrížny, vzpažiť ruky, povolením paže voľne spustiť do lona, uvoľniť chrbticu
I Ľah vzadu, nohy mierne pokrčené v kolenách, ruky pripažené, hlboký nádych, pravá ruka do vzpaženia
(zadržať dych), pravá ruka naspäť k telu, pomalý výdych a naopak.

A Stoj spojný, pomalý predklon a záklon hlavy
Stoj spojný, pomalé otáčanie hlavy vľavo, vpravo
Cvičenie môžete opakovať každý deň s inými slovami alebo menami.

POZOR! Ak idete z ľahu do stoja vždy pomaly a cez sed. Čiže ležím , posadím sa aspoň 3
sekundy sedím až následne sa pomaly postavím.
Ak pôjdeš do prírody, nezabudni si zobrať podložku alebo deku.

AKTIVITA č. 5

Na konci týždňa sa tešíme na všetky aktivity, ktoré si splnil a v týždni nám ich môžeš ukázať, prostredníctvom
ZOOM kamery alebo to môžeš odfotiť a poslať nám to prostredníctvom maminho alebo otcovho mobilu.

TEŠÍME SA!

