TÝDENNÍ PROJEKT – KNIHA (8. – 12. 3. 2021)
Milí předškoláci, moc vás zdravíme!
Na tento týden jsme si pro vás přichystaly několik úkolů. Věříme, že
je všichni hravě zvládnete a že vám práce půjde od ruky.
MOJE OBLÍBENÁ KNIHA
 ze své knihovny vyberte jednu oblíbenou knihu, kterou budete
v tomto týdnu s rodiči číst
 vždy po přečtení kapitoly zkuste mamince nebo tatínkovi příběh
vlastními slovy převyprávět
 námět na výtvarnou činnost – ztvárnění přečteného textu
Zahrajte si na ilustrátory! Že nevíte, kdo to je? Rodiče vám určitě
rádi poradí. Zkuste k přečtené knize nakreslit obrázek. Může jich
být i víc a možná zvládnete vytvořit i celou knížku. Technika je
zcela na vás.

POHÁDKA „O ČERVENÉ KARKULCE“
Pohádku o Červené Karkulce určitě všichni dobře znáte. A pokud si
nejste tolik jisti, můžete si ji připomenout:
 pohádka (Špalíček veršů a pohádek)
Červená Karkulka - F. Hrubín
„Kam, Karkulko malá, kam?“
„Chodím lesem sem a tam.

Co ty, vlku, tady chceš?“
„Sháním na zub kousek trávy,
po trávě se dobře tráví.“
'Vlku, vlku, to je lež,
vlci trávu nejedí!“
„To holčičky nevědí!“
„Vědí, pane vlku, vědí,
ale odkud, nepovědí.
Náš pes také trávu nejí,
kosti on má nejraději.“
„Já jsem vlk, ne pes,
budu-li chtít, sežeru tě!“
„Trávu si jez, máš-li chutě,
je jí plný les!“
„Copak máš v tom košíčku?“
„Bábovku a kytičku“
„A kam neseš košíček?“
„K svátku babičce jej nesu.
Už jsem přešla sedm lesů,
bydlí támhle - kousíček“
„Chceš-li, já tě doprovodím.“
„I ne! Ráda sama chodím.“
„Čímpak je tvůj tatínek?“
„Hádej! Dělá ohýnek,

ten ohýnek rudě šlehne,
kam dopadne, nic se nehne.
Tatínek je myslivec.“
„Aha, to je jiná věc!
A kdepak je v tuhle chvíli?“
„Kousek odtud vlky střílí,
tamhle u těch velkých stromů.
Počkej na něj chviličku!“
„Už nemám čas, musím domů.
A pozdravuj babičku!“

 Pracovní list – časová posloupnost
Obrázky vybarvěte, rozstříhejte a zamíchejte. Následně zkuste
obrázky nalepit na papír znovu ve správném pořadí. Zkuste pohádku
vyprávět.

 hudební činnost
Možná se vám bude líbit pěkná minioperka od skladatelů Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Můžete si ji poslechnout a třeba se část
naučit zazpívat.
píseň najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg
 praktická činnost
Karkulka nesla babičce bábovku. Zkuste i vy doma pomoct mamince
při pečení a dobrou bábovku si upečte. Z pečení pak můžete
k týdennímu hodnocení připojit vaši fotku.

 vymysli protiklady
Babička je stará, Karkulka je …….
Vlk je zlý, myslivec je …….
Zmrzlina je studená, co je horké?
Bonbon je sladký, co je kyselé?
 zahraj si na básníky, doplň verš:
Karkulka s červenou čepičkou jde lesem za svou …….
Cestou si pro svou babičku natrhá krásnou ……….
Karkulka bude moc smutná, babička vlkovi ………
Vlk leží, ani nedutá, čeká, až na dveře ………
Myslivec uslyší chrápání, Karkulku s babičkou ……
Aby měl břicha bolení, zašijí mu tam ………

 víš, kdo je?
Babičku a Karkulku zachránil myslivec. Víš, co takový myslivec
v lese dělá a co všechno má na starosti?

 vyber si jednu z omalovánek

