
 Ahoj kamarádi, než se pustíte do další zaslané zábavy, 
uhodnete hádanky?

 Nemá křídla, s větrem letí, prohání ho kupa dětí. Co je to?



Dráček si s námi hraje na schovávanou.
Dokreslíš mu druhou polovinu?



  Haló, draku, kde tě máme, ocásek ti přiděláme.

Budeš pěkně barevný, pentličkami zdobený.

Děti, pěkně mu ho nazdobte, ať je fešák...



Když se řekne:„Počasí je na draka“ - jak rozumíš tomuto rčení?

Máme také krásný tip jak se nenudit a něco si vytvořit. 

Kamarádi, vyberte si některého z draků a zkuste si ho vyrobit,
 namalovat, nalepit, necháme to na vás ...

 

Hra s barvami

jedná se o rozčesávání barev hřebenem - na předem vystřižený tvar draka 
si dítě nalije malé loužičky barev, které pomocí starého hřebenu "rozčesává"

 po ploše, pozorujeme  krásné prolínání barev.



Z kterých tvarů jsou draci nakresleny?
Spoj dvojice čarou.



                                                                                                                                                            



O čem ti maminka četla? Převyprávěj děj říkanky.

Není drak jako drak

      Tenhle dráček papíráček
    létá nebem do zatáček,

  létá s větrem o závod
       a dětem to přijde vhod.

Vedle něj se vznáší jiný,
ten však není papírový.

Z pohádky k nám přiletěl,
princeznu by sežrat chtěl.

       Nebojte se, že to spletu,
 řeknu jenom jednu větu:
 „Věřte tomu, je to tak,

 není dráček jako drak". 

Otiskni si dlaň a domaluj dračí hlavy, nohy, ocas.

Jak se říká tomuto drakovi? Podle počtu hlav na to přijdeš.



 TENHLE DRAK, CO ZUBY CENÍ,

 TEN JE ASI POHÁDKOVÝ

Nauč se básničku nazpaměť. 
Při říkance si zkus zaťapat, zadupat …



To je ale záhada …

Homonyma jsou taková slova, která mají stejnou podobu, 
ale naprosto odlišný význam. Znějí tedy úplně stejně,

 ale každé z nich znamená něco jiného.
Děti, nelekejte se tohoto cizího slova. 

Prohlédněte si tyto 3 obrázky a hned přijdete na záhadu…

                                                                                                                       



Mámo, táto, pojď si se mnou povídat ...

                                                                                                                



Která slova mají stejnou podobu, 
ale naprosto odlišný význam?

                                                                                                                                             



Která slova mají stejnou podobu, 
ale naprosto odlišný význam?



Která slova mají stejnou podobu, 
ale naprosto odlišný význam?

Obrázky si vystřihni, zamíchej a zkus najít znovu dvojice.
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