ZŠ a MŠ Horní Studénky, okres Šumperk, PO

Prosinec – Mikuláš

(30. 11. 2020 – 4. 12. 2020)

1. Skládání anděla z papíru
= poskládáme ze dvou papírů „harmoniku“ a ve dvou třetinách poskládaný papír
přehneme (viz obrázek), slepíme tělíčko k sobě, křídla přilepíme k tělíčku, a pokud
najdete doma polystyrenovou nebo dřevěnou kuličku, tak ji použijeme jako hlavičku.
Pokud kuličku nebudete mít, tak si stačí vystřihnout z papíru kruh a ten nalepíme jako
hlavičku. Anděla si potom dozdobíme podle fantazie. Fotku vyrobeného anděla
můžete opět zaslat na školní e-mail (zs.h.studenky@rps.cz).
.

2. Vyrobení čerta
= obkreslíme např. hrnek na černý papír a vystřihneme
kolečko na hlavu. Z červeného papíru vystřihneme
čertovské rohy, uši a dlouhý jazyk. Z bílého papíru kruh
jako oči. Na černé kolečko nalepíme oči, rohy, uši a jazyk.
Na tělo použijeme černý sáček na odpad, něčím ho
vyplníme a připevníme na hlavu a máte vyrobeného
čertíka. Fotku vyrobeného čerta můžete zaslat na školní email (zs.h.studenky@rps.cz).
.

3. Pracovní list

Příloha č. 14

= dokreslete čertovi kožíšek podle předlohy. Potom můžete obrázek vykreslit.
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4. Básnička pro Mikuláše
= zkusíme se naučit básničku pro Mikuláše a třeba vám Mikuláš za takovou pěknou
básničku donese nějakou dobrotu.
Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál.
V ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku.
Z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal!

Prosinec – Vánoce

1. Pracovní list

(7. 12. 2020 – 22. 12. 2020)

Příloha č. 15

= najděte ve sloupcích rybičku, která tam nepatří, a celou větou řekněte, proč zrovna ta
rybička tam nepatří. Tu pak vymalujte.

2. Vymalovánka

Příloha č. 16

= vykreslíme obrázek dle pokynů:
Čtverec = tmavě zelený
Trojúhelník = světle zelený
Kapka = světle modrá
Kruh = fialový
Srdce = červené
Hvězdička = žlutá
3. Vánoční překvapení

Příloha č. 17

= vykreslíme obrázek dle zadání, vystřihneme a nalepíme do tabulky podle zadání
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4. Vytvoření vánočního přání
= dle fantazie si vyrobte vánoční přání pro
kamaráda. Pokud vás nic nenapadne, tak
můžete vytvořit vánoční přání jako
stromeček
podle
obrázku.
Fotku
vyrobeného přání můžete zaslat na školní
e-mail (zs.h.studenky@rps.cz).

5. Vánoční cukroví
= pomozte mamince s pečením a zdobením vánočního cukroví
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