Hezkou knížku otevřeme, potom si jí spolu čteme
Ahoj kamarádi, posílám Vám aktivity na další týden. Doufáme, že se za týden všichni zase uvidíme
ve školce. Tento týden nás čeká téma „Hezkou knížku otevřeme, potom si jí spolu čteme“, protože
březen je měsíc knihy. Vyberte si nějakou pěknou pohádkovou knížku a poproste rodiče, ať Vám ji
před spaním čtou. Mám pro Vás připravené aktivity z pohádek, povíme si něco o tom, jak vznikla
kniha, zkusíme si takovou obrázkovou knížku vyrobit. Vypracované úkoly přineste, prosím, po
návratu do mateřské školy.
Moc se na Vás těší Vaše paní učitelka Verča

1. Básnička:
Dobré ráno kamarádi,
knížky máme všichni rádi.
Kolik je v nich tajemství,
kdo poslouchá, dobře ví,
že tam bydlí pohádky
s nádhernými obrázky,
ale také básničky,
říkadla a písničky.
2. Výroba papíru:
Z čeho se vyrábí papír?
Vynález papíru pochází z Číny, kde se již v 3. tisíciletí př. n. l. vyráběl z konopí a později z lněných
a bavlněných zbytků. K nám do Evropy se dostal prostřednictví Arabů až ve středověku. V Evropě
se do té doby psalo na pergamen, který je sice velmi kvalitní (vyrábí se z kůže), ale také drahý.
Proto se levný papír ujal a začal se vyrábět z dřevěných pilin, hadrů, slámy a také starého papíru.
Nyní se vyrábí převážně ze dřeva.
Odkaz na video pro starší děti: Jak se vyrábí kniha?
https://www.televizeseznam.cz/video/jak-se-co-dela/jak-se-co-dela-knihy-25457
Nejjednodušší postup na výrobu domácího papíru, který zvládnou i děti – jak na to?
1. Starý papír natrháme na malé kousky a namočíme do teplé vody, ideálně přes noc.
2. Poté jej rozmělníme prsty či rozmixujeme tyčovým mixérem na kaši (dle požadované
výsledné struktury).
3. Vymačkáme přebytečnou vodu a kaši rozložíme na pevnou podložku, třeba plastové

prkénko.
TIP: Pro hladší povrch můžeme směs překrýt pečicím papírem a párkrát přejet válečkem.
4. Takto připravenou papírovou směs necháme na teplém místě schnout. Jakmile je papír sušší
a kompaktní, můžeme jej nechat dosušit mimo podložku, i ve svislé poloze (např.
přichycený kolíčkem na sušáku na prádlo).
A je hotovo, snazší to být opravdu nemůže! A teď přicházejí na řadu ty slíbené tipy pro „zapálené“
kreativce.
I doma vyrobený papír může hrát barvami – jak na to?
Z hlediska barevnosti je důležité si uvědomit, že pokud použijeme staré noviny, bude výsledný
papír šedý. Chceme-li tedy, aby byl výsledný papír bílý, musíme použít jako vstupní materiál bílé
archy.
Můžeme ale vytvořit i barevný papír nebo papír se zajímavou strukturou. Při výrobě stačí použít
jako vstupní surovinu odpad z barevného papíru nebo přimíchat do papírové kaše pár kapek
barviva.
Stejně tak můžeme použít kávu (papír získá karamelové odstíny) či sytě barevný sirup
dle požadované výsledné barvy.
Zajímavého barevného efektu a struktury papíru docílíme, pokud použijeme kousky barevných nití,
květin nebo koření.

3. Abeceda- místo víček od ubrousků můžete využít např dva kartóny přilepené na sobě s
vyřezanými okénky

4. Pohádkový kvíz

5. Záložky - Záložka do knihy je moc důležitá, abychom věděli, kde jsme přestali číst a na co se

můžeme těšit zítra. Tady je pár nápadů, jak záložku vyrobit a věříme, že se vám společnými silami s
rodiči podaří také pěkné kousky.Už se těšíme na obrázky.

4.Zazpívejte si novou písničku o písmenkách, protože bez nich by žádná kniha nebyla.

5.Vyrobte si obrázkovou knížku.
Nakreslete několik obrázků z Vaší oblíbené pohádky, zvolte jednoduchou pohádku,
může být i veršovaná (Princeznička na bále, O řepě, O koblížkovi, Budka...).
Obrázky slepte izolepou v leporelo. Nezapomeňte napsat na obal autora ilustrací a
fotografii poslat paním učitelkám.
6. Vytvořte si vlastní jarní herbář
Procházka do přírody, hledání a sběr jarních květin. Vyhledávání květin v atlasu a
lepení a zapisování do vlastního herbáře

