E-BOOK NA DOMA
TIPY NA AKTIVITY S DĚTMI

PRAKTICKÝ ŽIVOT
pomoc při přípravě jídla
● prostírání stolu
● příprava svačinky (krájení banánu,
mazání pečiva, krájení zeleniny, ...)
● strouhání
● míchání
● odměřování surovin
úklid
● stlaní postele, skládání pyžama
● umývání a utírání nádobí
● vysávání (starší děti)
● vytírání podlahy
● utírání prachu prachovkou
● převlékání povlečení
● uklízení vysušených věcí (sušák, sušička) – poskládání, poté uklízení
● žehlení kapesníků, utěrek, roušek
● zametání podlahy
● utření stolu

péče o vlastní osobu
● samostatné převlékání, česání a čištění zubů
● zavazování tkaniček
● vyhodnotit – je mé oblečení čisté?
ano – mohu složit a nachystat si ho na druhý den
ne – odnesu sám do koše na prádlo
péče o domácí mazlíčky
● doplňování krmiva
● doplňování vody
● kontrola, zda mazlíčci mají dostatek vody
● umytí misky, misek
● vyčesání srsti
● vyčištění klece
pečení a vaření
● nejprve děti mohou recept nakreslit (napsat)

ANGLICKÝ JAZYK
americká angličtina, edukativní videa
 odkaz zde
klasická britská angličtina a mnoho kreativních návodů
 odkaz zde
pohádková videa se srozumitelnou angličtinou pro osvojení mluvy
 odkaz zde
zopakujte si s dětmi názvy měsíců, dnů a ročních období
_____________________________________________________

ODKAZY NA ČESKÁ VIDEA
PAXI – o vesmíru a koloběhu přírody
 odkaz zde
BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT – o člověku
 odkaz zde

NAUČNÉ WEBY PRO STARŠÍ DĚTI
 tip 1
 tip 2
 tip 3
_________________________________________________________________________

AKTIVITY KE STAŽENÍ
Pipapsik
 odkaz zde
Montessori materiály
 odkaz zde
Pracovní listy a omalovánky
 odkaz zde
Pexesa k vytisknutí
 odkaz zde

FACEBOOKOVÉ SKUPINY A STRÁNKY
Montessori doma: podpůrná skupina pro rodiče v čase koronaviru
 odkaz zde
__________________________________________________________

AKTIVITY PRO MLADŠÍ DĚTI
 odkaz zde
__________________________________________________________

SPOLEČNÁ AKTIVITA RODIČŮ S DĚTMI –
KOSTKOVANÁ (vyjádření emocí)
 odkaz zde
__________________________________________________________

AUDIO NAHRÁVKY ČESKÉHO ROZHLASU PRO
DĚTI
 odkaz zde

VÝTVARNÉ AKTIVITY A TVOŘENÍ
Videonávody na papírové kytičky
 odkaz zde
Nástěnka výtvarných aktivit na Pinterest
 odkaz zde
_____________________________________________________

HUDEBNÍ ODPOČINEK
Zazpívejte a zatančete si doma s dětmi, uvolní to napětí a zlepší nálad







hudba 1
hudba 2
hudba 3
hudba 4
hudba 5
hudba 6







hudba 7
hudba 8
hudba 9
hudba 10
hudba 11

Zdroje: nternet, Facebook, Pinterest, fotografie z MŠ

