Úlohy pre predškolákov
06.04.2020-10.04.2020
Téma: Jarné kvety
PONDELOK

Úloha č. 1

,,Hmyz“

UTOROK

Úloha č. 2

,Dĺžka“

STREDA

Úloha č. 3

„Jarné kvety“

ŠTVRTOK

Úloha č. 4

„Abeceda“

PIATOK

Úloha č. 5

„Farby“

Ahojte deti! ☺
Koroš je veľmi vynaliezavý a myslí si, že je múdrejší, ako vy.
Poďme mu spoločne dokázať, že to tak nie je a všetky úlohy,
ktoré Vám nechal hravo zvládnete! ☺

Úloha č.1
Identifikuj rôznorodosť rastlinnej ríše.
➢ Zaspievaj si pesničku ,,Fíha tralala – Bum Bác“ ak chceš
môžeš si na ňu aj zatancovať
➢ Opíš čo vidíš na obrázku potom nájdi rozdiely na obrázkoch
➢ Povedz, čo vieš o rastlinách, ich význame pre ľudí ,ako rastú

Určite si bol veľmi šikovný a všetko si hravo zvládol.
Gratulujem! Za odmenu si pozri rozprávku o včielke Máji
a jej kamarátoch. ☺

Úloha č.2
Pozoruj hmyz , urči smer, dĺžky a tvary
➢ Zahraj sa na lovca hmyzu. Tancom a spevom sa rozcvič
na akčnú naháňačku s pesničkou ,,Fíha tralalaRozcvička“
➢ Zober maminu/tatina/ súrodenca so sebou na dvor.
Zoberte si lupu a pohľadajte v tráve všetky chrobáčiky.
➢ Urči smer, ktorým chrobáčiky idú ( vpravo, vľavo,
k čomu asi idú?)
➢ Pomocou špagátu s dĺžkou 1m spočítaj vzdialenosť
rôznych predmetov

Za odmenu si vyfarbi omaľovánku. ☺
POZOR NEZACHÁDZAJ ZA ČIARY

Úloha č. 3
Vyrob si vlastnú farebnú lúku kvetov. Môžeš si pridať kvety
podľa vlastnej fantázie.

Výborne! ☺

Úloha č.4
Identifikuj písmená abecedy .
➢ Prečítaj písmenká abecedy
➢ Napíš slovo KVET
➢ Napíš do riadkov svoje meno
➢ Napíš mená svojej rodiny – mama „Janka“ ocko „Mirko“
sestra „Hanka“

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
Napíš do riadkov: Svoje meno a mená svojej rodiny.

Za odmenu si nakresli obrázok svojej rodiny.

Úloha č.5
Urči farby kvetov
Pomenuj farby kvetov a priraď ich k nejakej veci
modrá- nebo, červená- srdiečko

Za odmenu si pozri svoju obľúbenú časť zo spievankova. ☺

