Logicko-matematická inteligence
-sudoku

Verbální inteligence
-kreslený diktát
Pohádka
-kočka a myš
„Jak se lodičky potopily“
-počítejte jednotlivá zvířátka /užívejte matematické
pojmy: více/méně/nejvíce/nejméně/o kolik atp. /
-popisujte: kde je kočička, pejsek, co dělají jednotlivá
zvířátka /užívejte předložkové vazby: na/v/za/před/
vedle vpravo-vlevo atp. /

https://www.youtube.com/watch?v=P2r7-0E57QI
-vyzkoušejte naše rýmované hádanky o zvířátkách
-slabikovanou před jarní procházkou
-nezapomeňte ani na obrázkové společné čtení nebo logohrátky

Verbální inteligence
Duben
„Duben jedl vtipnou kaši z kouzelného rendlíku, svítí,
hřeje, sněží, prší, a to často ve mžiku.“
-mohl jíst Duben vtipnou kaši?
-co to znamená, pokud se řekne: „Snídal vtipnou kaši.“
-zopakujte si společně měsíce v roce, dny v týdnu, roční
období (jak se střídají, jejich znaky-co můžeme dělat …) ,
jak vypadá náš den ráno/dopoledne/odpoledne/večer

Prostorová inteligence
-strakaté kotě
-jarní rozfoukané sluníčko

Jaro,jaro, jaro už je tu

-kreslíme písničky
-kdo nechce kreslit a vyrábět, může modelovat,
skládat z lega, tvarovat z těsta, skládat z papíru…

Za zvířátky do ohrádky-domácí a
hospodářská zvířata a jejich
mláďata

-zkuste si jeden týden, podobně jako ve školce, zaznamenávat
počasí-je opravdu „Aprílové“?
-vydejte se na společnou jarní procházku – najdete vše, co je na
obrázcích? (inspirujte se a vytvořte si vlastní, jarní hledací hru)

Hudební inteligence
Tělesně kinestetická inteligence

-tentokrát písničky o zvířátkách:
„Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte“

Přírodní inteligence

-tentokrát trochu netradičně cviky pro zapojení levé a pravé

-znáte všechna domácí/ hospodářská zvířata z našich obrázků?
(pojmenujte mláďata, kde bydlí, čím se živí, jaký nám přinášejí
užitek atp.)

hemisféry
„Kozel“
-už jste se s dětmi připojili na online cvičení?
„Kraví stádo“
„Když jsem já sloužil“

http://francdaniel.cz/online-cviceni/online-minitreninky-proskolkove-deti/
-zkusit můžete i „Sobíkova cvičení pro nejmenší“
https://www.youtube.com/watch?v=hnZm3Tcsegk

Intrapersonální inteligence
Chvíle pro sebe – máme své koníčky a zájmy
-co tě baví, udělá ti vždy radost a vykouzlí úsměv
na tváři ?
-zjisti, co udělá radost mamince, tatínkovi,
bráškovi, kamarádům – třeba objevíte společné
„zájmy“ a radosti

