
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

Modré pondělí 29. 3. 2021

Protože nás čeká velikonoční týden, začneme ho výrobou velikonočního vajíčka. 

1 Vyfoukni si vajíčko (minimálně 1, ale můžete i více)

- jak to děláte běžně nebo zde jsou možnosti vyfouknutí: 

https://www.youtube.com/watch?v=K0YsJcy11Qg&ab_channel=DIY%C4%8Cesky

2 Vajíčko si nazdob Tebou zvoleným způsobem (pozor, ať skořápka nepraskne)

3 Prostrč dírkami šňůrku, kterou k vajíčku připevníš (zauzluješ - rodiče ti pomůžou)

4 Své výtvory vyfoťte a pošlete na email.

5 Zapiš do tabulky smajlíka, jak se ti aktivita líbila.

https://www.youtube.com/watch?v=K0YsJcy11Qg&ab_channel=DIY%C4%8Cesky


Žluté úterý 30. 3. 2021

Včera sis vytvořil/a velikonoční vejce. Dnes tě čeká procházka k mateřské škole, nezapomeň 

vzít své vajíčko s sebou. Čeká tě tam totiž vajíčkovník, na který své vyrobené vajíčko pověsíš. 

Aby byl vajíčkovník více zaplněný, můžeš vytvořit a pověsit tam vajíček více. 

Z návštěvy vajíčkovníku pořiďte fotku a pošlete ji na email. 

Nauč se básničku:

Holky: 

V ošatce mám vajíčka, snesla mi je slepička.

Jsou tam krásně malované nebo čistě bílé,

jen si vemte koledníci, která jsou vám milé.

Kluci:

Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám.

Než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko.

Jakmile budeš básničku umět, řekni rodičům, ať tě natočí a video pošlou na email. 



Středa 31. 3. 2021

Uvidíme se na online setkání v 17:00. Těším se na Tebe.

Ode dneška je také v prostorách MŠ pro Tebe připravený čtvrteční  aktivita.

Dobrovolný úkol: Pracovní list



Podpis:_____________________________________________________________________



Zelený čtvrtek 1. 4. 2021

Dnes je zelený čtvrtek a čeká tě pohybová aktivita venku – v zeleném prostředí. Aktivita je 

pro tebe připravena ve venkovních prostorách MŠ. 

Aktivitu plníte na zahradě MŠ. Tuto aktivitu je možné

plnit  v době  od  9:00  do  16:00  ve  středu  a  čtvrtek.

Mimo tyto  dny  a  časové rozmezí  bude  zahrada  MŠ

uzamčena.  Pokud  aktivitu  nestihnete  během  středy

nebo  čtvrtku,  napište  mi  email,  abych  vám  aktivitu

nechala připravenou i na pátek (pouze v dopoledních

hodinách  –  státní  svátek).  Pokud  mi  žádný  takový

email nepřijde, v pátek bude zahrada MŠ uzamčena.

Úvodní instrukce k aktivitě: Projděte brankou vpravo

od  budovy  (okolo  pošty)  na  zahradu  MŠ.  Zbylé

instrukce dostanete na místě. Bavte se.

Řekni rodičům, aby tě při plnění úkolů fotili/točili a poslali na email. 

Velký pátek 2. 4. 2021

Dnes je Velký pátek, takže máš dnes volno. Pořádně si ho užij! 😊 



Den
Jak se ti aktivita líbila

– nakresli smajlíka

Pondělí 29. 3.

Úterý 30. 3.

Středa 31. 3.

Čtvrtek 1. 4. 

Podpis:_____________________________________________________________________


