ŠD 3.odd.- Zajdové - přehled činnosti – Leden 2020
V měsíci Lednu pokračujeme v zimních tématech, načali jsme téma „Lidské tělo“
Dodělali jsme zimní výzdobu chodby a oken, hráli si s pomocí temper, ubrousků a brček
s mícháním barev a vytvářením fantaskních tvarů, složili jsme origami šuriken pro pokročilé,
průběžně jsme procvičovali origami, které již známe.
Tříkrálové povídání o třech tajemných mudrcích a vzácných darech, které dostal jeden malý
chlapeček, který se prý narodil za velmi zvláštních okolností v dávných dobách.
Četli jsme si z knihy „Už to zvládnu“- témata Jak přivolat pomoc, Důležitá telefonní čísla, Co
dělat když se někdo popálí, probrali jsme jak se chovat, když najdeme na zemi elektrické
dráty. Jaký materiál je vodivý a jaký nevodivý. Proč se nemáme fénovat ve vaně.
V naší Mozkovně jsme si procvičovali základní lidské potřeby, části těla, soustavy lidského
těla, orgány v lidském těle a jejich úkoly.
Ze stolních her jsme často hráli Brain box, karty a Monopoly.
Uspořádali jsme si Týden báječných experimentů: vyzkoušeli jsme si některé chemické
reakce a fyzikální zákonitosti pomocí jednoduchých a bezpečných experimentů. Například co
dělá oheň bez kyslíku - co se stane s balonkem, když ho navlékneme na lahev, kde reagují
kvasinky s cukrem a vodou - zkusili jsme vytvořit statickou elektřinu pomocí tření balonku o
vlasy a vlněné oblečení - jak reaguje barva v mléce, když do ní kápneme jar - zjistili jsme, že
chceme-li zhasnout plamen svíčky trychtýřem, tak se nám to většinou nepodaří – zkoušeli
jsme co se stane, když dáme želatinové medvídky do vody slané, sladké a obyčejné bez
příměsí a vyzkoušeli jsme zdali praskne balonek plný studené vody, když na něj bude působit
plamen svíčky (nepraskne).
Abychom se naučili něco praktického, zkoušeli jsme zatloukat hřebíčky.
Jedno celé odpoledne jsme si vyhradili pro naší zábavnou obchodní hru OBCHŮDKY, kde si
žáci opět vyzkoušeli svůj obchodnický talent a prodávali a nakupovali zboží, vraceli a
rozměňovali peníze, starali se o čistotu a pořádek ve svých obchůdcích.
V našich pohybových půlhodinkách jsme se opět věnovali činnostem zaměstnávajícím obě
mozkové hemisféry pomocí míčků, kruhů a šátků. Dali jsme si cirkusovou rozcvičku, hráli
jsme různě pohybové hry zaměřující se na poznávání částí lidského těla a rozvíjející postřeh.
V tělocvičně jsme trénovali vybíjenou na týmy, přihrávky s míči, dali jsme si štafetu, hráli
jsme honičky. Chodili jsme se vyvětrat na školní hřiště.
Ke konci měsíce jsme navštívili modřanský biograf a shlédli film Trollové a kouzelný les.

