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TÉMA TÝDNE: „Kde bydlím“

Pěkný den děti, včera jste si doufám nakreslili dům, ve kterém bydlíte, a k tomu
možná i zahrádku a květinky. Moc se na ten váš domeček těším, jak se vám
povedl.
Dnes si budeme povídat o našem městě, které se jmenuje město Zlín. Je to
město velice krásné, říká se mu také „město zeleně“, víte proč? Protože je zde
nejen spousta domů, ale také spousta stromů, zahrad, keřů, květinek. Také do
lesa to nemáme ani z naší mateřské školy daleko, že ano ☺.
Až půjdete s rodiči na procházku, všímejte si, jak naše město vypadá. Povídejte
si s nimi o našem městě hlavně teď, na jaře, kdy všechno postupně rozkvétá a
mění se do zeleně.
Přes město teče řeka, jestli víte, jak se jmenuje? Je to řeka Dřevnice, která je po
celé délce průtoku Zlínem lemována na obou březích pěknými alejemi stromů,
pod nimiž vedou cesty, chodníky pro pěší i pro cyklisty. Až půjdete s rodiči
kolem řeky, opakujte si, jak se řeka jmenuje, abyste si to zapamatovali.

Ve Zlíně se také bydlí v malých domečcích postavených z cihel, kterým se říká
Baťovy domky. Tyto domky nechal postavit pan Baťa pro dělníky své továrny,
aby lidé, kteří v továrně vyráběli boty, měli kde bydlet. Možná, že někteří z vás
v takovém domečku bydlí ☺.

Taky ve Zlíně máme velké sídliště, které se rozkládá na kopcích nad Zlínem.
Víte, jak se jmenuje? Ano, je to sídliště Jižní svahy, ve kterém bydlí i spousta
vašich kamarádů. Ve Zlíně máme i několik parků. Jeden park má i spoustu
herních prvků pro děti určitě jste v něm už byli.
Maminka nebo tatínek vám toto povídání určitě přečtou a vy si zopakujte:
• Jak se naše město jmenuje?
• Jak se jmenuje řeka, která
přes naše město protéká?
• Jak se říká malým cihlovým
červeným domečkům

Děti, věřím, že si doma uklízíte své
hračky, večer si urovnáte papučky
k postýlce a jste doma hodné. Zítra se vám zase něco nového napíšu. Budeme si
povídat o některých důležitých budovách, které v našem městě Zlíně máme.
Také se na vás moc těším, až se vrátíte zase zpět do naší mateřské školy.
Opatrujte se a buďte všichni zdraví.
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