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

Téma: Darček pre mamičku
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Mojej mame
Báseň pre mamičku
Ďakovné pozdravy
Červené jabĺčko
Jarný kvet pre mamičku

Aktivita č. 1 – Mojej mame
Nedávno sme mali deň matiek. Daroval si svojej mamičke darček? Veľkým
darčekom si pre mamičku iste ty a keď ju poslúchaš a pomáhaš jej. Darovať jej
môžeš aj srdiečko, ktoré máme v našom pracovnom zošite „Chrobáčik“. Otvor si
ho na strane s obrázkom srdiečka. (str. 20)
Povedz, čo je na srdiečku. Popros mamičku, aby ti prečítala, čo je tu napísané.
Vyzdob srdiečko a vyfarbi ho. Potom popros niekoho staršieho, aby ti srdiečko
vystrihol a podaruj ho mamičke. Povedz jej, ako ju ľúbiš. Už sa teším, ako mi
vyzdobené srdiečko ukážeš v piatok v zoom kamere.

Aktivita č. 2- Báseň pre mamičku
Čo robievaš s mamičkou? Pomáhaš jej pri pečení, upratovaní alebo varení? Pre
mamičku sa môžeš naučiť aj túto báseň. Určite ju veľmi poteší.

Pre mamičku moju milú,
ktorú rád/rada mám,
veľké srdce namaľujem,
k sviatku jej ho dám.
Na Deň matiek darujem jej
jednu malú básničku,
mamička hneď bude mať úsmev na líčku.
Povedz mamičke, ako ju ľúbiš a daj jej jednu veľkú pusu na líčko. Verím, že sa
básničku naučíš a v zoom kamere mi ju zarecituješ.

Aktivita č. 3 – Ďakovné pozdravy
Tak, ako si ty vyrobil pre mamičku pozdrav v pracovnom zošite Chrobáčik, Janka
a Mirka vyrobili a darovali svojim mamičkám tieto dva ďakovné pozdravy na deň
matiek. Nájdi rozdiely medzi nimi.
JANKA

MIRKA

(https://moj.kozmix.sk/obsah/p/02-lubim-ta)
Koľko rozdielov si našiel? Spočítaj na Jankinom obrázku hviezdičky. Teraz ich
spočítaj na Mirkinom obrázku. Akej farby je srdiečko na Jankinom obrázku? Akej
farby je srdiečko na Mirkinom obrázku? Mamičky oboch dievčat sa obrázkom
veľmi potešili! Dúfam, že aj tvoja mamička sa potešila tvojmu obrázku, a že si si
pri tejto aktivite viedol dobre!

Aktivita č. 4. – Červené jabĺčko
Čo musíme jesť, aby sme boli zdraví? Ovocie a zelenina obsahujú množstvo
vitamínov, ktoré nás ochraňujú pred rôznymi chorobami, ako aj korošom.
Vymenuj ovocie a zeleninu, ktoré jedávaš. Zaspievaj si a zatancuj s rodičmi na
pieseň o jabĺčku, ktoré následne môžeš darovať svojmu najbližšiemu, koho máš
veľmi rád a chceš, aby bol zdravý. Vezmi si jabĺčko do rúk alebo niečo, čo sa na
jabĺčko podobá.

https://www.youtube.com/watch?v=llu39SNXxg4
Červené jabĺčko
Červené jabĺčko v oblôčku mám.- krok doprava, krok doľava a znázorňuj prstami
oblôčik
Červené jabĺčko v oblôčku mám. -krok doprava, krok doľava a znázorňuj oblôčik
Koho rada vidím, koho rada vidím,- stoj na mieste, ukazujeme na oči
tomu ho dám, tomu ho dám. – predpažiť s jablkom v ruke

A ja ťa mamička najradšej mám.- krok doprava, krok doľava a znázorňuj prstami
srdiečko
A ja ťa mamička najradšej mám.- krok doprava, krok doľava a znázorňuj srdiečko
Tebe to červené, tebe to červené
jabĺčko dám, jabĺčko dám. – krúžime na mieste, predpažiť s jablkom v ruke.

Pieseň môžeš spievať aj s obmenami- „a ja ťa ocinko najradšej mám...“
„a ja ťa babička najradšej mám...“
„A ja ťa deduško najradšej mám...“
„a ja ťa sestrička/braček najradšej mám...“
Nájdi predmety v izbe, ktoré sú červené ako jabĺčko. Teším sa, keď mi ukážeš,
ako tancuješ v Zoom kamere!

5. Aktivita- Jarný kvet pre mamičku
Aké máme ročné obdobie? Na jar nám kvitne veľa kvetov a pre mamičku môžeš
jeden vyrobiť. Stačia ti na to prstové alebo vodové farby, výkres, ceruzka, voda
a štetce.
Obkresli si na výkres ruku a vyfarbi ho farbami alebo na výkres urob odtlačok
ruky.
Dokresli kvet a na ozdobu dorob srdiečka alebo ľubovoľné obrázky. Vieš aj
pomenovať, na aký kvet sa podobá? Pomenuj farby, ktoré si použil.
Teraz ho môžeš darovať mamičke so slovami, ako veľmi ju ľúbiš. Veľkým
darčekom pre ňu je aj to, keď si všetko pekne upraceš! Teším sa na tvoj výsledný
kvet v Zoom kamere!

