
Týdenní blok – Tatínek, den otců
15.-19.6.2020

letos připadá den otců na 21.6.2020

Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. V mnoha
zemích včetně České republiky se slaví třetí neděli v červnu, v některých státech se ale tradičně váže ke 
svátku sv. Josefa (19. března) či ještě k různým jiným datům.

S dětmi si povídáme o tatíncích – jací jsou, jak vypadají, kolik je jim let, co rádi dělají, jaké mají zaměstnání 
– řidič, pekař, řezník, prodavač, malíř, popelář, učitel, lékař, hasič, pilot, automechanik, zedník, policista, 
kominík, truhlář, klempíř...

Poznávání slabik 
– vytleskávání slov, pomocí obrázků mohou děti vytleskávat slabiky
– tvoříme zdrobněliny (táta – tatínek,  děda – dědeček)

Malování
– děti mohou namalovat tatínka, dědečka
– mohou namalovat aktivity, které s tatínky dělají

Básničky, říkanky, přáníčka pro tatínky

Táta je náš velký vzor,
silný jako vichr z hor.
Pořád pro nás něco kutí,
je na něj vždy spolehnutí.
Všechno zvládne, opraví,
připijem mu NA ZDRAVÍ !

Ten kdo umí pohladit,
u koho je mi hned líp.
Ten s kým je legrace,
a umí se opřít do práce,
To jsi táto,
ty jsi moje zlato!

Až se taťka z práce vrátí,
tak zavolám: „Ahoj, tati!“
Budeme mít na práci
dělat samou legraci.

Ty můj milý tatínku, 
běžím ti dát pusinku.
Ve tvůj velký den,
hodně štěstí, zdraví, lásky,
chci ti popřát jen.

AJ 
– otec – father
– tatínek – daddy
– dědeček - grandpa
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Pracovní listy – v příloze

– pro malé děti – omalovánky
– pro předškoláky – vyplnit „dárkový list“ pro tatínka a dát mu jej

Zdroj informací:
Omalovánky na statku, Britta van Hoorn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_otc%C5%AF   
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Omalovánka - opravář
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Omalovánka – v dílně
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Omalovánka – v lese
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Omalovánka - včelař
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Omalovánka - veterinář
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