Léto s Didaktisem (srpen 2014)
POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ NOCI
Malá Asie (Turecko)

Týden od 18. srpna

Turecko je země pohádek a tureckého medu. Pohádky ochutnáme stejně jako med. Přeneseme se do
říše půlměsíců a hvězd; možná potkáme i velbloudy. Všechno, co uvidíme, si nakreslíme nebo
namalujeme a uložíme v pohádkových skříňkách. Naučíme se také správný turecký sed. A možná
objevíme na hvězdném nebi i pohádkové postavy.
Během týdne se soustředíme na tyto aktivity:
Aktivity pro rozvoj vnímání,
myšlení a řeči:
Dramaticko-hudební aktivity:

Výtvarné a rukodělné aktivity:
Pohybové aktivity:
Školní akce:
Anglické bloky:

Budeme si číst v Pohádkách tisíce a jedné noci a sami si takové
pohádky zkusíme vyprávět, vymýšlet, kreslit a zahrát.
Projdeme zlatou bránou a ocitneme se v pohádkovém světě, ve
kterém si zazpíváme písničky „Znám zem plnou řek a hájů….“
A „Běž, pohádko, běž“.
Vyrobíme si dalekohledy a na akvarelový papír si namalujeme
nebe plné hvězd.
Při písničce „Sedí Turek šišatý…“ se budeme protahovat a také
si zahrajeme na velbloudy.
Navštívíme digitárium na Kraví hoře.
Naučíme se, jak se řeknou části našeho těla v angličtině – při tom
se zazpíváme „Open Shut Them“ a „Head, Shoulders, Knees and
Toes“.
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Léto s Didaktisem (srpen 2014)
VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP
Brno

Týden od 25. srpna

Po dlouhé cestě si v posledním týdnu odpočineme doma. Projdeme se po tržnici na Moravském
náměstí, nakoupíme si čerstvé ovoce, zkontrolujeme krokodýla na Staré radnici, podíváme se
z rozhledny na město, navštívíme výstavu o české vesnici. Protože cesta byla dlouhá a my jsme
unavení, přichystáme si něco dobrého a nabereme energii na všechno, co nás příští školní rok čeká.
Během týdne se soustředíme na tyto aktivity:
Aktivity pro rozvoj vnímání,
myšlení a řeči:
Dramaticko-hudební aktivity:

Výtvarné a rukodělné aktivity:
Pohybové aktivity:
Školní akce:
Anglické bloky:

Vrátíme se do svých domovů při prstových hrách „Byl jeden
domeček…“, „Já jsem palec…“ a „Táta dupe…“.
Při písničce „Našli jsme kamínek v lese“ se naučíme ztišovat, při
písničce „Kalamajka“ a „Cib, cib, cibulenka“ budeme do rytmu
tleskat, dupat a nakonec zdramatizujeme písničku „Jedna paní
z Veveří“.
Z tvarohu, smetany a ovoce vyrobíme nepečený dort.
Po dlouhé cestě kolem světa se naučíme relaxovat pomocí
dechových, uvolňovacích a protahovacích cvičení.
Navštívíme brněnský hrad Veveří.
Při výrobě dortu si budeme zpívat „What I Like to Eat?“,
a naučíme se tak anglická pojmenování různých druhů ovoce.
Zjistíme, jak můžeme anglicky o něco poprosit nebo za něco
poděkovat.
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