
Týdenní blok – Můj dům, místo, kde bydlím
18.-22.5.2020

Obec Zvánovice - znak

V patě polceného štítu zlaté trojvrší, nad ním v modré polovině stříbrný mlýnský kámen (žernov) a v zelené 
vpřed hledící stříbrná hlava berana se zlatými rohy.

mlýnský kámen (žernov) – v Údolí mlecích (mlýnských) kamenů v řečišti Zvánovického potoka se jimi 
drtila ruda, byly zde těženy a opracovány přímo na místě
beraní hlava – chovalo se zde dosti významně ovcí pásaných obecním pastýřem
zlaté trojvrší – odkazuje zde jak na geografickou polohu obce mezi třemi vrchy, tak především symbolizuje 
uhlířské milíře (vždy zde kvetlo uhlířství, pálilo se zde dřevěné uhlí a to ještě v I.polovině minulého století)
zlatý kov –představuje zde hospodářský význam pro celou obec, živobytí občanů, navíc zlatý kov 
symbolizuje slunce a jím prosluněné okolní pole při žních
modrá barva – představuje Zvánovický potok
zelená barva – představuje zemědělský charakter obce, především rolnictví

Více zde: https://www.obeczvanovice.cz/symboly-obce/ 

S dětmi si můžeme povídat o:

- naše obec, vesnice – jak se jmenuje, jaké je okolí obce, co je tu zajímavého, jaké jsou tu památky, 
řeky
- místo, kde bydlím – moje adresa, můj dům, jaká je cesta do MŠ
- naši sousedé, jestli máme blízko k přírodě
- rozdíl mezi městem a vesnicí, města v našem okolí, jaké jsou tam stavby, památky, kultura a zábava

Cílem je získat vztah k domovu, ke svému bydlišti, rozlišovat charakteristické znaky mezi vesnicí a městem, 
osvojovat si návyky jak se chovat na veřejnosti, znát důležitá místa naší vesnice a vědět k čemu slouží.

Básničky

Doma - Jiří Žáček

Každý je doma tam, kde bydlí,
kde má své místo u stolu,
kde má svou postel a svou židli.
Doma jsou všichni pospolu.

Pes má svou boudu, krtek noru,
zajíc má pelech v křoví,
vrabčák má místo na javoru.
Doma si všichni vyhoví.
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A šnek je doma, ať je, kde je
svůj dům si nosí na hřbetě.
Ať svítí slunce nebo leje,
je doma všude na světě.

Dům
Základ domu bývá čtverec, nezvládne však kotrmelec.
Trojúhelník – to je střecha, na ni komín rychle spěchá.

K domu patří okýnka, velká, střední, malinká.
Slyším dům, jak láteří: Nechci zůstat bez dveří!
A už máme znenadání domek krásný k pohledání.
Ještě kruh – no kolečko a máme i sluníčko!

O veselém domě – Michal Černík (zdroj – Knížka pro děti od dvou do pěti)

Dům s veselou náladou
ráno běhá zahradou.
Tu zaštěkal na něj pes,
dům zakopl o pařez.

Vše je vzhůru nohama,
děti, táta a máma.
Poděšeně volá máma:
Jéminkote! Krindapána!

Táta bručí: Vím to jistě,
dům musí stát na svém místě.
Po zahradě běhá dům, 
tydli tydli tydli dům!

Říkanka

Byl jednou jeden dome  ček

Byl jednou jeden domeček,
v tom domečku stoleček,
na stolečku mistička,
v té mističce vodička,
v té vodičce rybička.

Kde je ta ryba? Kočka jí snědla.
Kde je ta kočka? V lesích se zaběhla.
Kde jsou ty lesy? Na prach shořely.
Kde je ten prach? Voda ho vzala.
Kde je ta voda? Volí ji vypili.
Kde jsou ti voli? Páni je snědli.
A kde jsou ti páni? Na hřbitově zakopáni.
https://www.youtube.com/watch?v=V3pkTeiV7oQ 

Divadélko Romaneto – Domečku domečku
https://www.youtube.com/watch?v=JFTyS-44MvI   

Sluchová hra
- hledej cestu k domečku – dítě jde se zavázaným očima za zvukem zvonečku
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AJ
– dům – house
– pokoj - room
– okno – window
– zahrada – garden
– garáž – garage
– vesnice – village
– město – town, city

Pracovní listy – v příloze 
– pro malé děti – grafomotorické cvičení (namaluj kouř z komína – vlnky,...), spoj 2 stejné 

domky, vystřihni a slož obrázek
– pro předškoláky – v obrázku hledej čtverce, obdélníky, kruhy a trojúhelníky a vybarvi je, 

dokresli domy a vybarvi je, najdi rozdíly (zrcadlové obrázky), najdi písmena dle zadání, 
počítání oken, překreslení obrázku do mřížky, spoj 2 stejné domky, vystřihni a slož obrázek 
podle času (jak se staví dům)

Použitá literatura:
Připravujeme se na školu – Grafomotorická cvičení pro předškoláky, Ivana Novotná, 2015, Albatros
Nejoblíbenější Hráškovy úkoly pro předškoláky, Taťána Vargová, 2013, Rubico
Velká kniha hádanek a doplňovaček, 2012, Fragment
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DOKRESLI DOMEČKU, CO MU CHYBÍ
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NAKRESLI PODLE TEČEK
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DOKRESLI DOMY A VYMALUJ JE
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NAJDI VĚCI POD OBRÁZKEM A VYBARVI JE
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OBRÁZKY ROZSTŘÍHEJ A SLOŽ PODLE TOHO, JAK SE STAVÍ DůM VE SKUTEČNOSTI
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ZNAK OBCE ZVÁNOVICE
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