
 

 

 

 

Téma týdne:                               MEZINÁRODNÍ  DEN  DĚTÍ 

 

   Milé děti, ze srdce vám přejeme vše nejlepší, dobré kamarády, 

pohodu, lásku a hodně radosti – nejen 1. června  

Kolektiv MŠ a ZŠ Stařeč 

 

1. úkol:  Pozorně sleduj pohádku  

https://www.youtube.com/watch?v=pzsTDyv_U2E 

 

2. úkol:  Líbila se ti pohádka? 

           Pokud ano, určitě si vzpomeneš: 

- jak se jmenuje panáček s panenkou? (Tomík a Tonička) 

- které zvířátko hrálo na tahací harmoniku? (kravička) 

- uměl netopýr hrát na nějaký hudební nástroj? (ne) 

- zkus vyjmenovat co nejvíce hudebních nástrojů,  

které v pohádce byly (tahací harmonika, housle, banjo,                                                                         

foukací harmonika, zvonky, trubka, bubínek, klavír…) 

- kdo dirigoval kapelu? (netopýr) 

- které zvířátko v pohádce bylo nejmenší? (hlemýžď)  

 

3. úkol:  Připrav si papír a pastelky. 

           Nakresli jeden hudební nástroj, který se ti v pohádce líbil. 

           Využij celou plochu papíru.  

           Snaž se nepřetahovat. 

           Hodně zdaru  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pzsTDyv_U2E


4. úkol:  Budeš potřebovat dva listy A4 – čtvrtku nebo pevnější 

           papír a fixy (pastelky…). Nůžky, lepidlo či sešívačku. 

 

         Vyrob si tučňáka Pingvínka pro radost: 

    -podívej se dobře na fotografii                                            

            -s pomocí dospělého si sám vytvoř                                                                                                                                                                                            

               nákres čelenky a tučňáka 

          -rozměry a barvy necháme na tvé 

fantazii 

 

 

Podařilo se? No to jsi šikula  Tučňáka můžeš využít v dalším úkolu: 

 

5. úkol:  Protáhni si tělo s Míšou 

https://www.youtube.com/watch?v=Lel0vmny2ak&list=RDLel0vmny2ak&start_radio=1 

 

6. úkol:  Pingvínek je tučňák a ty víš, že tučňáci žijí v zemi ledu a  

           zimy. Žijí i nějací lidé v tak ledových krajinách? Pokud ano, 

           jak jim říkáme? (Eskymáci) 

   

- na fotografii vidíš eskymácké děti 

- jsou na chlad od mala zvyklé 

- i ony slaví Den dětí, i když jinak 

- bavilo by tě oslavovat na sněhu? 

- jaké roční období by u nás muselo být, 

  abychom mohli slavit Den dětí na sněhu? 

- líbí se ti oblečení dětí na obrázku? 

- jak se říká domu ze sněhu? (iglú)   

https://www.youtube.com/watch?v=Lel0vmny2ak&list=RDLel0vmny2ak&start_radio=1


 



 

8. úkol:  Nauč se básničku na uvolnění 

 

               HOUPÁNÍ 

               Na bříško si ruce dej 

               a svůj dech teď poslouchej. 

               Nahoru a zase dolů 

               chodí ruce s bříškem spolu. 

                Nahoru a zase dolů 

                na hrudi se houpou spolu. 

                Houpy, houpy, houpy hou, 

                ručičky se pohoupou. 

 

9. úkol: Celý svět je plný dětí. Popros dospělého, aby ti ukázal  

              na mapě, kde je Afrika, Asie, Evropa, Antarktida… 

- povídejte si o podnebí v různých částech světa 

- jaký to má vliv na barvu kůže 

 

 

 10. úkol:  Buďte šťastní a pošlete po větru kus radosti a kopu lásky 

                   dětem celého světa                


