Ahoj Motýlkové,
Krásný den rodiče,
Uplynul nám další týden od poslední zásilky úkolů. Doufáme, že jste si užili
Velikonoce a tak, abyste se nenudili, něco si zopakovali a třeba se něco nového
dozvěděli, zasíláme úkoly další. (Je možné, že je to již poslední týden, kdy vám
úkoly posíláme a brzy se uvidíme ve školce. )
Tentokrát bychom si ve školce povídali o Liběchově a jeho okolí a pokud by bylo
hezké počasí, určitě bychom hodně chodili na procházky a poznávali, co vše tady
vlastně máme. Ale protože do školky nesmíme, zvládnete to společně.
Tak, povídání stačí, teď se pusťte do úkolů.
Přejeme vám krásný týden, zatím
Ahój

1) Víme, že už jste velcí a Liběchov i okolí určitě dobře znáte, ale přesto si zkuste
s rodiči zopakovat podle obrázků, co vše tu najdeme. Posledním obrázkem je
mapa, která vám poradí, kam se vydat, pokud byste se chtěli na některá místa
podívat. Názvy míst zkuste vytleskat.

Zámek Liběchov

Městský úřad Liběchov

řeka Labe

Kostel sv. Havla

Kostel sv. Ducha

Čertovy hlavy

Harfenice

Zámecký park

Škola a školka

Jeskyně Klácelka

2) A teď už budete pracovat. V minulém úkole jsme si ukázali, co v Liběchově
máme, ale to určitě není všechno. Napadne vás, co potřebujeme, abychom
nemuseli jezdit stále do velkého města?
Trochu vám poradím. Co třeba obchody? I v Liběchově nějaké máme, vzpomeneš
si, které to jsou? Poznáš, co se kde prodává? Spoj věc čarou s obchodem, kde jí
můžeš koupit.

3) Teď zkusíme stříhat, skládat a lepit. Rozstříhejte obrázek liběchovského zámku
hezky podle čar. Pak poproste rodiče o čistý papír, obrázek na něj poskládejte a
nalepte.

4) Určitě víte, že všichni nebydlíme jen v Liběchově. Je spousta dalších měst a
vesnic. Vaším úkolem teď bude prohlédnout si vždy dvě vesničky vedle sebe a
vybarvit okénko s tou, kde je více domečků.

5) Teď se naučíte básničku o domečkách ve vesnici. Až se básničku naučíte,
zkuste nakreslit, jak vesnice podle básničky vypadá.

Domečky
Jeden domek stojí tady,
druhý támhle u zahrady,
třetí, čtvrtý u rybníka,
pátý, šestý u lesíka.

6) Určitě si pamatujete, když jsme skládali obrázky podle velikosti. Vystříhejte
obrázky kostelíčku, seřaďte od nejmenšího po největší a nalepte.

7) Když chodíme na kostelíček, vždycky dole pod kopcem pozorujeme velikou
řeku, na které jsme párkrát viděli i loď. Vzpomenete si, jak se řeka jmenuje?
Kdyby někdo zapomněl, poproste maminku nebo tatínka a oni vám určitě napoví.
Nyní si procvičte ručičku - obtáhněte a dokreslete vlnky, které se dělají na řece,
tmavě modrou pastelkou. Až budete mít hotovo, vybarvěte loď.

8) Teď zkusíme těžký úkol, budete hledat písmenka. Taková, aby dala dohromady
slovo Liběchov. Ta správná vybarvíte, ostatní necháte bílá.

LIBĚCHOV

9) A nyní se dozvíte, jak podle pověsti vznikly sochy a reliéfy vytesané do skal v
okolí Liběchova. Nejprve tiše poslouchejte, úkoly se dozvíte na konci.
Bylo, nebylo, na liběchovském panství nedaleko města Mělníka stál zámek a v něm bydlel
zámecký pán se zámeckou paní. Okolo zámku byla zahrada, v ní mnoho stromů, kašna a také
potůček. V zámecké kuchyni vařil kuchař Jakub s velkou vařečkou, který měl pomocníka kuchtíka
Václava.
Jednoho dne povídá zámecká paní, "Muži, je tady moc ticho a smutno. Já se tady nudím. Co
kdybychom vymysleli nějakou zábavu?". Zámecký pán se zamyslel, usmál se a řekl "Už to mám!
Uspořádáme zahradní slavnost. Pozveme hudebníky a budeme tančit celou noc."
Jak víme, na takovou zahradní slavnost je dobré mít i spoustu dobrého jídla a pití, a tak si
zámecká paní nechala zavolat kuchaře Jakuba a řekla mu, že musí připravit výborné pohoštění a jako
překvapení, že má upéct dort, jaký svět neviděl. Hned jakmile zámecký pán ohlásil, že se na zámku
bude konat slavnost, v zámku i v okolí se začali všichni těšit a prozpěvovat písničku. (Můžete si jí také
zkusit.)
Znám já jeden krásný zámek, nedaleko Mělníka.
Na tom zámku, bude slavnost, ach ta bude veliká.
Spousta hostů, pozvaných je, tančit budou do rána.
překvapení prý se chystá, krása to nevídaná.
Jen chudák kuchař Jakub seděl ve své kuchyni a naříkal "Ach, ach, jaký dort připravím, aby byli
zámecký pán s paní spokojení?" V tom se ozval kuchtík Vašek a povídá "Pane kuchaři, rád bych vám
pomohl, co kdybych upekl ten dort místo vás?" Kuchaři se nápad nelíbil, kuchtík Vašek byl ještě hodně
mladý a zatím neuměl moc dobře vařit, ale protože ani sám kuchař nevěděl, jak by „dort jaký svět
neviděl“ udělal, řekl kuchtíkovi, ať to tedy zkusí. Kuchtík se zaradoval a řekl, aby mu přinesli velkou
hromadu marcipánu, zavřel se v kuchyni a tři dny ho nikdo neviděl.
Když nastal slavnostní den a všichni byli na slavnosti v zámecké zahradě, ohlásila zámecká
paní, že nastává překvapení. Kuchař s kuchtíkem přinesli nádherný dort, který vypadal jako jejich
zámek. Všem se dort moc líbil, když zámecká paní začala kuchaře chválit, přiznal se, že dort nedělal
on, ale kuchtík Vašek. Zámecká paní se usmála, obrátila se na kuchtíka a řekla mu, že je moc šikovný
a zda by mu mohla splnit nějaké přání. Kuchtík odpověděl "Paní, chtěl bych to, co umím z marcipánu,
udělat také z kamene." Zámecká paní se usmála a kuchtíkovi jeho přání splnila. Poslala ho na učení k
nejlepším kameníkům. Když se vyučil, vrátil se do Liběchova a protože chtěl vytvořit opravdu velká
díla, tesal v okolí Liběchova do skal a vytvořil mnoho krásných děl.
Vzpomeneš si, které postavy v pohádce vystupovaly?
Jaký dort kuchtík vytvořil a z čeho ho udělal?
Bylo správné, že kuchař řekl zámecké paní, že dort nepekl on, ale kuchtík?
Co udělali zámecký pán a paní, aby se nenudili?
Jaká díla asi kuchtík Vašek v okolí Liběchova udělal?
Zkus nakreslit nebo namalovat Čertovy hlavy a přines pak obrázek do školky.

10) Máte před sebou poslední úkol. Nebude jen tak ledajaký, budete stavět,
vlastně vyrábět vlastní vesnici. Je jen na vás, jestli zkusíte udělat svůj dům,
školku, kostelíček a další budovy, co máme v Liběchově nebo jestli to bude
vesnička, kterou vymyslíte. K výrobě můžete použít, co vás napadne. Přikládám
obrázky pro inspiraci.

