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5. schůzka doma

16. 4. 2020
Benjamínci   

Nazdar benjamínci! 

Jak jste si užili velikonoce? Trhali jste kopřivy nebo hledali poklad? 
Podle předpovědí počasí nás čekají krásné slunečné dny, tak toho pojďme využít 
a být co nejvíc venku. Tady jsou nápady na tento týden:

① VEZMI KŘÍDY VEN     
Máte doma křídy? Jestli ano, vezměte je ven a
pojďte malovat (někam, kam vám rodiče
dovolí). Můžete kreslit dráhy pro autíčka,
květiny, garáže, zvířata a tak si můžete zkusit
nakreslit a zaskákat panáka. Znáte ho? 

② JARO VŠEMI SMYSLY 
Venku je teď většinou krásně, jaro je v plném
proudu. Pojďme ho najít. Použijeme k tomu
všech 5 našich smyslů. Víte, jaké to jsou? Je to zrak, čich, chuť, sluch a hmat. 
Vyraž ven a zkus jaro čichat – jaké jsou vůně jara? Ochutnej jaro – jak chutná? 
Jaké jsou zvuky jara? Jak vidí tvé oči jaro? Dokážeš si na jaro sáhnout?

③ USPOŘÁDEJ HLEDAČKU   
Do téhle hry je potřeba zapojit sourozence, rodiče, babičky, dědečky. Vezmi si 10 
pastelek a běž je poschovávat po zahradě. Najdou je ostatní? Role si pak můžete 
vyměnit a hledat můžeš zase ty .

④ DARUJ KVĚTINU  
Většina z nás je už nějakou dobu doma, nechodí se do škol a školek a maminky 
mají spoustu práce s tím, aby uvařily jídlo, vyprali prádlo, hráli si s vámi a často 
také pracovali. Pojďme jim udělat radost. Na loukách a zahradách kvete spousta 
květin a začínají kvést pampelišky. Natrhej mamce kytičku pro radost.
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