Projektový den MLÁĎATA
20. 4. 2021 jsme s druháčky prožili úžasný den. Už od pondělka jsme se všichni na tento
projektový den těšili.
Hned ráno děti dostaly lístečky zvířecích rodin (např. koza, kozel, kůzle) a dle hlasů
zvířat se musely najít. Tímto způsobem si vytvořily na celý den pracovní skupinky. V nich děti
vymýšlely co nejvíce písní, ve kterých se zpívá o zvířatech, a měly skvělé nápady. Potom jsme
s písní „Když jsem já sloužil“ pracovali
dále, hledali jsme noty G – Gustíky, noty
A – Amálky a noty H – Honzíky,
vybarvovali jsme je danou barvou a hráli
si s rytmem písně. Zavzpomínali jsme si
také na písničku „Čáp, ten to má věru
snadné“, kterou s dětmi v běžném
režimu pískáme na flétničky.
Následovalo čtení pohádky
O třech kůzlátkách a psaní odpovědí na
otázky k textu. Děti si s touto prací
skvěle poradily a pracovaly i se slovními
druhy.
Dále
se
děti
snažily
z rozstříhaných lístečků sestavit zvířecí
rodinky a nalepit je na barevný papír.
V další části dne jsme pozorovali mláďátka od naší paní hospodářky Soni Plhákové,
dětem se videa kůzlátek i štěňátek moc líbila. Na tato videa jsem postavila matematické slovní
úlohy, např. když vidíme 4 kůzlátka, kolik oušek je ve chlívku. Krásně jsme si procvičili nejen
násobkovou řadu dvou, ale děti zvládly dokonce i spočítat, kolik nohou se pohybuje
v domečku, když je tam
8 štěňátek a fenka. Tyto
počty děti moc bavily.
Skupinky se předháněly,
kdo bude rychlejší se
správnou odpovědí.
Dále jsme na
Youtube pozorovali
čapí rodinku
z Bohuslavic u Trutnova,
zrovna se líhlo třetí
vajíčko. Povídali jsme si o tom, čím se čápi živí. Těšíme se, že je budeme i nadále sledovat, jak
se jim daří. Potom jsme si s dětmi vyrobili překrásné čápy.

Rychlíci zvládli vytvořit ještě domácí mazlíčky na geodeskách.
Na závěr nechyběla
ani zvířecí rozcvička
a zhodnocení celého
dne. Krásné bylo, když
jeden chlapec říkal, že
jsme se vlastně ani
neučili, že to byl super
den. Spolužáci ho však
opravili, že jsme se
toho naopak naučili
a dozvěděli mnohem
více než při běžné výuce, ale že to ani nevnímali jako učení, že to byla zábava. Je skvělé, jak už
to děti dokáží vnímat. Po dnešním dnu mě ujistily, že zvládnou krásně spolupracovat. Byla
radost je pozorovat.
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