
Katechetická a pastora?ní literatura: Omalovánky Stvo?ení sv?ta + pexeso
 

    Nehodnoceno

Prodejní cena39 K?

Prodejní cena bez DPH35 K?

Klasické plnobarevné omalovánky, dopln?né hrací kostkou a
pexesem.

Popis

TIPY jak Omalovánky Stvo?ení sv?ta použít a dále s nimi pracovat:

Klasické omalovánky: Vzhledem k siln?jšímu papíru mohou d?ti použít nejenom pastelky, ale i fixy nebo vodové barvy.

Pracovní sešit: (p?i výuce tématu Stvo?ení sv?ta). Po probrání daného dne si d?ti obrázek vymalují a domalují nap?. další hv?zdy, kyti?ky,
zví?átka...; vyst?ihnou si a slepí hrací kostku (podpora jemné motoriky) a na záv?r každé hodiny jako opakování hrají hru Chytrá hlavi?ka. Házejí
kostkou, odpovídají na otázky a plní úkoly, které najdeme na zadní stran? omalovánek. Další otázky a úkoly si d?ti vymýšlejí sami. Zapíšou si je
a na dalších hodinách je použijí. Pro procvi?ování tématu použijeme i malé pexeso, které mohou hrát t?eba jen dva hrá?i. Když najdou shodné
obrázky, ur?í, který to je den, co se ten den událo, co u?inil B?h, atd.

Pracovní a hrací karty: Použijeme dvoje omalovánky a barevné papíry (dv? barvy). Omalovánky rozst?íháme na samostatné barevné obrázky
a ?ernobílé obrázky druhé strany p?ekryjeme barevným papírem tak, aby nám vznikly dv? barevné sady (den 1. - 7.).

Ukazovací hry: karty rozdáme mezi d?ti a povídáme si o tom, jak B?h stvo?il sv?t. O dnech mluvíme t?eba i na p?eská?ku. D?ti hádají, který je
to den a ukazují správné obrázky. Karty leží barvami nahoru, d?ti si samostatn? nebo po družstvech vylosují jednu kartu a mají za úkol hovo?it o
dnu, který je na obrázku. Mohou i zahrát divadlo, zazpívat písni?ku...

Hry do p?írody: (m?žeme použít i v místnosti): sout?ž družstev – d?ti vytvo?í dv? družstva, která se v zástupu p?ipraví na startovací ?áru. D?ti
jedno po druhém (z každého družstva) postupn?, jako štafeta, b?ží na místo, kde jsou r?zn? rozhozené karty barvami nahoru. Mají za úkol
posbírat všech sedm karet, podle barvy svého družstva a vrátit se s nimi ke startu, kde karty složí podle dn? (1.-7.). Hodnotí se rychlost a
správné složení. karty za?azujeme do r?zných poznávacích nebo stopovacích her, hledání poklad?, atd., kde d?ti plní r?zné úkoly nejen
v?domostní.
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