Pracovní list Proč nekveteš

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

¨
Vymyslete konec příběhu ….
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Ranní kruh 2. den – povídáme si, co jsme se dozvěděli z knihy – co rostlina potřebuje ke svému
životu. Tvoříme myšlenkovou mapu na téma „ROSTLINA“, do které děti kreslí, po ranním kruhu,
obrázky dle své fantazie nebo vytištěné obrázky z knihy.
***

Příklad, jak bude vypadat záznam na nástěnce:
Celkem 11 sloupců a řádků dle počtu dětí ve školce. V každém řádku bude značka dítěte.

***
Ranní kruh 3. den – sestavování děje z knihy – hostina králíků, opět jsme na dvě skupiny a obě
skupiny pracují samostatně – pouze učitelka dohlíží na konání dětí. Po dokončení vyhodnotí s dětmi
společně jejich práci. Děj z knihy si vyvěsíme na magnetickou tabuli, protože se ještě bude hodit.
PH „Na květinky a včelky“ (ubíraná) + protahovací cviky
Do ranních kruhů lze zařadit i písně jako „Vstávej semínko“.
***
Práce s BEE-BOOT 1. den – experimenty se včelkami, aby si děti samostatně osahaly včelky –
samostatně si vyzkoušely, co včelka umí a jak se chová. K dispozici budou mít obrázky z knihy
a průhledné fólie. Děti si samostatně umisťují kartičky do sítě a programují si cesty.
Čtvercová síť je o formátu 4x4 políčka.
Lze, pochopitelně, využít obrázky ze strany 4.

***
Práce s BEE-BOOT 2.den – v průhledné fólii jsou umístěné obrázky děje z knihy – začínáme
pracovat s jednotlivými dětmi individuálním způsobem. Nejprve začneme vysvětlením fungováním
robota, jeho tlačítky a jednoduchým krokem vpřed. Děti se snaží dojít k prvnímu obrázku v síti.
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Obrázky pro práci s dětmi 3:1
(obrázky doporučuji zvětšit a nalepit na karton 15x15cm či zalaminovat)

Pracovní list je pro čtvercovou síť 4x4 pole. Je na každém z pedagogů, kolik obrázků hostiny si
vyberou. Jedno dítě dojde ze startu k 1. obrázku děje a zaznačí graficky cestu do záznamového
archu. Druhé dítě bude pokračovat v cestě včelky a dojde ke 2. obrázku děje atd.
***
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Příklad: cesty jsou variabilní a každé dítě může vymyslet jinou cestičku.
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1. krok – 1. dítě – programuje BEE_BOOTa takto:

2. krok – další dítě pokračuje a programuje a přidá k předchozím krokům:

Včelka tedy projde od startu tuto cestu:

Záznamový arch
(vzniká podle potřeb pedagoga a podle toho, kolik chce využít obrázků)

Jméno dítěte:

Období:
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