AKTIVITY PRE ŽABKY
Ak si šikovný a tieto úlohy sú pre teba ľahké ako pierko, môžeš
robiť aktivity, ktoré sú pre včielky!

Téma: Vôňa domova
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

Aktivita č. 1
Aktivita č. 2
Aktivita č. 3
Aktivita č. 4
Aktivita č. 5

Naše izby
Kto so mnou býva
Piknik s rodinou
Môj domček
U babičky

Aktivita č. 1 – Náš domov
Domov je tam, kde bývame.
Domov je tam, kam patríme.
Domov je ocko, mamička,
braček v postieľke buvičká.
Domov je láska najväčšia
a moja rodina – náruč bezpečia.

Povedz, kde bývaš. V paneláku alebo v dome? V meste alebo na dedine? Aký je
tvoj dom? Veľký/malý, vysoký/nízky, akú má farbu? Má balkón alebo terasu?
Máte pri dome záhradu, bazén alebo terasu? Kto stavia domy? Z čoho sa domy
stavajú? Ako sa do našich domov dostáva voda, ktorú pijeme a v ktorej sa
kúpeme? Čím ľudia kúria, aby im nebola doma zima?

Povedz, aká izba je na obrázku. Vymenuj predmety, podľa ktorých vieš, aká je
to izba. Čo robíme v takejto miestnosti? Je v nej poriadok?

Povedz, aká izba je na obrázku. Vymenuj zelené predmety na obrázku. Povedz,
ktoré predmety na obrázku máš aj ty v izbe. Povedz, čo robíme v takejto
miestnosti. Je v nej poriadok? Máš aj ty v izbe poriadok? Pomáhaš rodičom pri
upratovaní?

Aká izba je na obrázku? Čo v tejto izbe robievame? Čo v izbe chýba? Máte doma
aj vy takúto izbu?

Máš ešte nejaké izby, ktoré nie sú na obrázkoch?

Aktivita č. 2- Kto so mnou býva v našom dome
Toto je rodinná fotografia. Skús pomenovať členov rodiny. Máš aj ty nejakú
rodinnú fotografiu? Koľko máš súrodencov? Ako sa volajú členovia tvojej
rodiny? Kto je u vás najstarší a kto najmladší? Čo robievate spolu? Pomáhaš
rodičom doma? Ako?

Máte doma malé bábätko? Zahraj sa na kolísku pre bábätko! Sadni si na koberec
a pokrč kolená. Objím si ich rukami a hojdaj sa na chrbte.
Dúfam, že mi ukážeš svoju rodinnú fotografiu v zoom kamere a prestavíš mi
svoju rodinu!

Aktivita č. 3 – Piknik s rodinou
Už si bol s rodičmi na pikniku? Táto rodinka sa na jeden piknik vybrala. Zahrali
si hru, kedy z predmetov vytvorili domček. Nájdi na obrázku kruhy, štvorce
a trojuholníky. Pomenuj, akú farbu majú.

(https://moj.kozmix.sk/)
Vymenuj predmety vo svojej izbe a doma, ktoré majú tvar štvorca, kruhu alebo
trojuholníka.
Nakresli obrázok z takýchto tvarov, podobne ako rodinka na obrázku. Už sa
teším, keď mi svoj obrázok ukážeš cez zoom kameru!

Aktivita č. 4. – Môj domček
Pamätáš si ešte rozprávku o troch prasiatkach? Z čoho mali prasiatka postavené
domčeky? Ktorý z domčekov bol najpevnejší? Ako sa prasiatka cítili, keď museli
utekať skryť sa do domčeka ku kamarátovi? Aký bol vlk ? Z čoho je postavený
domček, v ktorom bývate vy?
Teraz si nakresli svoj vlastný domček. Zober si ceruzku do prstov ako do
zobáčika. Pospájaj body ceruzkou tak, aby ti vznikol domček.

Koľko okien má dom? Koľko má dvier? Koľko má dom komínov? Vyfarbi dom
a môžeš k nemu dokresliť svoju rodinu a zvieratká, ktoré máte doma. Už sa
teším, ako mi svoj domček ukážeš do zoom kamery!

5. Aktivita- U babičky

Chodievaš k babke alebo k dedkovi na návštevu? Aj keď teraz v týchto chvíľach
k starým rodičom chodiť nemôžeme, čo sa o už zanedlho zmení, pripomenieme
si touto piesňou, aké môžu byť krásne chvíle u babičky.
Môžeš si zaspievať a zatancovať s rodičmi:
https://www.youtube.com/watch?v=Vlvpj7KuYzE&t=118s

Zahraj si hru- pomáham rodičom a starým rodičom.
Ukáž, ako pomáham mame, ockovi, babke alebo dedkovi:
-ukladať knihy- drepni si a predstieraj, že ukladáš knihy na spodnej polici.
- postav sa na špičky a predstieraj, že ukladáš knihy na hornej polici.
- polievať kvety- predstieraj, že polievaš kvety
- utierať prach z nábytku- v drepe na spodnej polici
- na špičkách na hornej polici
-piecť- predstieraj, že vaľkáš cesto
-variť- predstieraj, že miešaš polievku- vystriedaj si pri miešaní ruky
- ukáž ešte nejakú činnosť, ako pomáhaš.
Verím, že svojim rodičom a starým rodičom pomáhaš pri všelijakých činnostiach,
preto v tom pokračuj aj naďalej.
O tom, ako pomáhaš, mi porozprávaš v Zoom kamere! Teším sa opäť na teba!

