Zdravíme všechny kluky a holčičky z naší malé
školičky !!!!!
Zdravíme také všechny maminky, tatínky, babičky a
dědečky.

Moc na vás myslíme a už se také na vás velmi těšíme, až se opět setkáme
a budeme si spolu hrát, povídat si, budeme zpívat, malovat, cvičit, tančit
a také něco nového se učit.
Ještě to chvíli potrvá, tak buďme trpěliví, ještě to chvíli vydržíme a
jestli se vám po školce hodně stýská a máte chuť se doma zabavit,
posíláme vám pár nápadů, jak na to :)
Připrav se, začínáme.
Téma k povídání:
„Deštové kapičky dostaly nožičky – utekly do vodičky, tam kde plavou
rybičky a poskakují žabičky“ :)

Pěkně se posaď vedle maminky nebo tatínka a přečtěte si spolu nějakou pěknou
pohádku. Třeba by se ti mohl líbit příběh o jedné nezbedné Kapičce vody, která
neuměla moc poslouchat své rodiče..
Nepřipomíná ti to někoho? Trošku ano, viď :)

Pohádka o nezbedné Kapičce
Kdysi dávno plul po obloze velký dešťový mráček, ve kterém žila malá Kapička se svojí rodinou.
Plula si tak nad zemí a z výšky pozorovala svět tam dole. Tolik se jí to líbilo, přála si seskočit dolů
a skamarádit se s lidmi. Vždy záviděla svým sestřičkám, když se zatáhla obloha a ony mohly
seskákat dolů! Jenže ona byla stále moc malá, a tak si musela na svou chvíli ještě počkat. Maminku
však nikdy nepřestala přemlouvat, aby ji taky někdy vzala s sebou, ale ta jí tvrdila, že lidé jsou
beztak zlí a že má být ráda, že zůstane doma v bezpečí. Avšak Kapička byla velmi tvrdohlavá a na
zem se chtěla dostat za každou cenu!
A tak jednoho dne, když se zase obloha zatemnila a jejich soused pan Sluníčko šel akorát
odpočívat, vloudila se Kapička mezi ostatní a čekala na povel, kdy mohou seskočit! Nikdo si jí
naštěstí nevšiml, protože každý měl dost práce sám se sebou, pár zvědavců po ní sice nepřátelsky
pokukovalo, ale Kapička si jich nevšímala. Konečně se všechny kapky vyskládaly do řady a čekaly,
až je mrak vypustí! Kapička stála odvážně vepředu a samou nedočkavostí nemohla ani dýchat! A
najednou...mraky se rozestoupily a kapky pomalu slétávaly dolů na zem. Kapička cítila, jak si s ní
pohrává vítr, dívala se dolů na lesy, pole, louky, konečně to vše viděla zblízka! Tolik se těšila, až
uvidí krásné barvy krajiny, rozesmáté tváře lidí a všechny ty střechy
Konečně se vznášela nad městem, míjela vysokou věž kostela, až sklouzla na studenou kapotu
černého auta. Trochu se zachvěla nepříjemným nárazem a musela se snažit, aby nespadla na zem.
Auto se najednou rozjelo a Kapička kolem sebe viděla vysoké budovy se spoustou oken, plno
spěchajících lidi s deštníky a několik malých dětí, cákajíc se ve vznikajících kalužích. Kapička byla
překvapená, kolik toho všude je. A lidé se vůbec neusmívali, jak říkával pan Sluníčko, tvářili se spíš
naštvaně a všichni někam pospíchali. Kolem ní projížděla i jiná auta, každé jinak velké i barevné.
Kapička byla trochu vyděšená a vlastně ani nevěděla, kam jede. Auto vyjelo z města a jelo dál
podél lesů a déšť pomalu ustával. Najednou auto prudce zabrzdilo a Kapička se skutálela dolů do
měkké trávy.

V tu ránu jí bylo tak příjemně a zase se chvíli cítila bezpečně, všimla si i pana Sluníčka, který se
nejspíš zrovna probudil a pozdravil ji svým hřejivým paprskem. Kolem ní byla jen zelená mýtina
ohraničená hlubokým lesem, křišťálově čistý potůček tekoucí kolem a pár barevných voňavých
květin. Cítila se tak unavená, když vtom pocítila, že na ni něco spadlo! Něco jako kapka. Ale slaná
kapka! Otevřela oči a opravdu! Vedle ní stála o něco menší slaná kapka. "Kdo ty jsi?" zeptala se
Kapička. "Já jsem slza tohohle zajíčka," řekla druhá kapka smutně a ukázala na malého hnědého
zajíčka, jenž stál nad nimi a usedavě plakal. "Co se mu stalo?" zeptala se Kapička a se zájmem si
zajíčka prohlížela. "Nemůže najít maminku," odvětila slza a nešťastně se rozhlédla kolem. Kapičce
se zajíčka zželelo a rozhodla se, že mu ji pomůže najít! Hbitě sklouzla dolů k potoku a přeskočila
z břehu na malý kámen vyčnívající z vody. "Halóóó, vodičko? Neviděla jsi tady někde zajíčka?"
Kapky vody zvědavě zvedly zrak a tápavě si Kapičku prohlížely! "Co ty tu děláš? Svítí přece slunce,
už bys měla být dávno pryč!" zamračily se a dál pokračovaly ve společném rozhovoru. "Ale vodičko!
Tamhle ten zajíček ztratil maminku, neviděly jste ji?" Kapky vody se na sebe tázavě podívaly a
potom se znovu neochotně otočily na Kapičku: "Ale viděly! Nějaký hnědý zajíc se tu byl napít a
naříkal, že ztratil synáčka, šel tamhle tudy k lesu!" Kapička se nadšeně podívala tím směrem a
ihned seskočila z kamene zpátky směrem k malému zajíčkovi. Slyšela za sebou nespokojený křik
kapek, že prý je nevychovaná, ale na to neměla čas, rychle pospíchala za zajíčkem! Ukázala malému
nešťastníkovi směr, naskočila mu na hřbet a už pelášili směrem k lesu. A opravdu! Jen co proběhli
kolem prvních stromů, spatřili smutného zajíce. Zajíček se rychle rozběhl k mamince a radostně
se objali! Kapička byla velmi šťastná, že jim pomohla, ale najednou si i ona vzpomněla na svoji
maminku, i jí bylo najednou smutno a záviděla zajíčkovi, že má svou maminku u sebe! Velký zajíc si
všiml, že je Kapička nějaká posmutnělá, a když mu řekla, co se děje, jen se mírně usmál, vzal ji
jemně do pacičky a donesl ji na malé opuštěné místečko v lese, kde skrz koruny stromů prosvítaly
paprsky slunce. "Jéé, pan Sluníčko," zaradovala se Kapička a nechala se položit na hebké místo v
mechu. "Tak se měj krásně, Kapičko, a děkujeme ti, doufám, že se zase brzy uvidíme!" usmál se
zajíc a zamával Kapičce na rozloučenou.
Kapička nevěděla, co se děje, jen se najednou cítila hrozně slabá, jako by z dálky slyšela volání
zajíčka, bylo jí teplo a příjemně, a když otevřela oči, viděla, jak se vznáší nad lesem, jak opouští
město a jak se vzdaluje vstříc svému domovu a rodině. Možná měla
maminka pravdu, ale i tak už se těší na své další dobrodružství!
1. Otázky pro děti:
Kdo byl soused Kapičky a její rodiny?
Na jaké místo dopadla Kapička, když sklouzla na zem?
Co to bylo za kapku, která na Kapičku spadla na zemi?
Komu patřila kapka, která na Kapičku spadla?
Proč byl zajíček smutný a plakal?
Záhadná hádanka nakonec. Vyřešíš ji?
Co se stalo na konci pohádky s Kapičkou, proč se cítila slabá, ale přitom jí bylo teplo a příjemně?
Myslíš, že se jí podařilo dostat se zpět domů ke své mamince a ke své rodině?
Jak? :)

2. Relaxační a dechová cvičení
- Přivonění ke kytičce (nádech nosem) → výdech ústy ÁÁÁCH To je VŮŮNĚ → co
nejdelší výdechový proud
- Včeličky (nádech) → výdech BZZZ Voláme sluníčko: HAALOO
Protáhneme si tělíčko a přitom se pozdravíme s vodičkou

3. Pozdrav vodě

„Ukaž dlaně sluníčku, pak je přilož k srdíčku.
Vystřel šíp až do mraků, voda padá z oblaků.
Voda hladí naši zem, pára stoupá jako sen.
Páru vítr rozhání, chyť ji lehce do dlaní.
Udělej z ní malý míč, foukni do něj,
a je pryč ... „
Cvičení k říkance:
Stoj + spojíme silou dlaně u srdíčka
Spojené ruce vystřelí směrem k nebi až nás to vytáhne na špičky
Pomalu klesáme do dřepu s třepotáním prstů před námi
Ve dřepu hladíme zem
Pomalu stoupáme až do vzpažení
Hýbeme se do stran jako strom ve větru
Stoj + z dlaní uděláme mističku
Stoj + dlaněmi ukážeme míč
Po větě foukni do něj: foukneme do dlaní
Plácneme se z boku do stehen…

4. Jógové cvičeníčko pro děti:
Brouček
• Posadíme se do sedu na patách, dlaně leží na stehnech. S
výdechem se předkloníme a položíme předloktí rovnoběžně na
podložku, lokty se dotýkají kolen. Lezeme po předloktích dopředu
tak, že se při pohybu mírně nakláníme doleva a doprava.
Naznačujeme tím, jak se brouček pohybuje ve větru. Nakonec se
necháme větrem převrátit – přetočíme se na záda a pohybujeme
ve vzduchu pažemi a nohama.
• Opakujeme 1x – 3x
• Cvičení uvolňuje napětí, podporuje správné dýchání.

Květina
• Sedneme si se zkříženýma nohama a udržujeme rovná záda, paže visí
uvolněně podél těla. S nádechem zvolna vzpažíme a sepneme ruce nad
hlavou tak, že se dlaně dotýkají. Paže jsou v loktech natažené.
Protáhneme se. Nyní se pomalu ukláníme lehce do stran, dopředu a
dozadu a provádíme malé kroužky trupem, jako když mírný vánek kolébá
květinou na všechny strany. Po chvíli s výdechem zvolna
upažením připažíme.
• Opakujeme 2x
• Cvičení posiluje zádové svalstvo, postranní svaly trupu a uvolňuje kyčelní
klouby. Působí preventivně proti vadnému držení těla.

Motýlek
• Posadíme se, skrčíme nohy a spojíme chodidla k sobě. Rukama
uchopíme špičky prstů a přitáhneme paty co nejblíže k tělu.
Pohybujeme koleny nahoru a dolů – jako když mává motýl křídly.
Páteř je po celou dobu cvičení vzpřímená.
• Provádíme asi 15 kmitavých pohybů
• Cvičení prokrvuje a uvolňuje kyčelní klouby a protahuje zkrácené svaly na vnitřní
straně stehen.

Včela
• Pohodlně se posadíme. Zhluboka se nadechneme a při výdechu nosem
vydáme bzučivý zvuk jako včela nebo čmelák (není to zvuk „bzzzz“, ale
spíše „mmmm“, ústa jsou zavřená). Děti mohou mít zavřené oči, ale
nenutíme je!
• Opakujeme 2x
• Cvičení zklidňuje nervy a myšlenky, posiluje koncentraci

Slunce
• Postavíme se do stoje spojného. Při nádechu pomalu přecházíme
přes upažení do vzpažení, až se dlaně vzájemně dotknou. S výdechem
vracíme ruce stejným způsobem zpátky k tělu.
• Opakujeme 4x
• Cvičení rozvíjí dech, osvěžuje tělo a procvičuje paže.

To jsme si hezky zacvičili, viď?
Honem se utíkej napít něčeho dobrého, třeba vody s
citrónem a vrať se zpátky.
Čeká tě další zábava :)

5. Grafomotorické chvilky
Které zvířátko má rádo vodičku a umí dobře skákat? Jsi bystrá hlavička, ano je to
žabička :)
Úkol: Domaluj tužkou kruhy na vodě.

Duha
Já sluníčko
čaruji, pěknou
duhu maluji.

Paprsky jsou štětcem

oranžová,

mým, duhu s nimi

červená, také

vykouzlím.
Žlutá, modrá, zelená,

barva fialová
do duhy se často schová.

6. Žabičkové sudoku
Úkol: Dokážeš doplnit do řádků správnou žabičku? Maminka ti určitě pomůže :)

7. Hra se stíny
Úkol: Najdeš správný stín k obrázkům?

9. Kdopak to bydlí v tom našem rybníku?
Úkol: Umíš pojmenovat všechna zvířátka v
rybníku? Zkus je najít a pak jednotlivá
slova vytleskej. Dokážeš poznat začáteční
písmeno?

Žába kváká na žabáka: Skoč žabáku do
vody, dám si s tebou závody!
Žabák stočí k žábě oči: Nejsi padlá na
hlavu? S holkou nikam neplavu!

10. Voda, voda, vodička.. o vodičce písnička.
Úkol: Poznáš, které dvě oblíbené písničky se ukrývají v obrázcích? Zazpívej si ji s
maminkou nebo s tatínkem.

11. A ta modrá barvička – jako v řece vodička. Ta zelená barvička – jako žabka
žabička.
Úkol: Zkus si s maminkou vyrobit krásnou žabičku. Třeba takto :)
Máš raději rybičky? Zkus si vyrobit malé akvárium s rybičkou :) Rybička – jako
otisk tvé dlaně.

12.

Čáry máry, pod kočáry, barev máme na dvě káry.
„Čáry máry pod kočáry, čarovala ryba, aby byla chyba. Čaroval rak, aby bylo tak!
Další tip pro tebe

Jaká je voda?
Pomůcky:
• hrníčky na čaj, sklenice čiré
• sůl, cukr, různé čaje, citrón apod.
• do skleniček, hrníčku si s maminkou připrav čaj, ochucenou vodu,
čistou vodu.
Úkol: Poznáš, jaká je voda podle čichu, podle zraku, podle chuti?
–

–

Pokusy s vodou
Pomůcky:
• rozinky
• perlivá voda
• jedlá soda
• sirup
• citrónová šťáva
• větší sklenice
• malá lahvička od kapek
• potravinářské barvivo

Nápady a tipy:
- Pozoruj, co udělá rozinka v perlivé vodě (stoupá stále nahoru a klesá dolů).
- Vyrob si svou limonádu s pomocí jedlé sody, sirupu, citronové šťávy.
- Vyrob si „domácí sopku“ - do větší sklenice se studenou vodou ponoř opatrně malou
skleněnou lahvičku - třeba od nějakých kapek, naplněnou horkou vodou s potravinářským
barvivem. Pozoruj, co se stane. (Horká voda začne stoupat ve formaci barevného komínu
a bude se držet na povrchu studené vody a tvořit tak zajímavý "mrak").
Kouzlení s barvičkami a vodou
Nakonec to nejlepší. Představ si, že jsi zahradník – kouzelník a vyčaruješ z bílé
květiny třeba modrou nebo červenou.
Pokud nemáš bílou květinu, zkus si s maminkou trochu zakouzlit a vyrobit si duhový
šátek. Maminka ti jistě poradí a bude vědět, jak na to :)

BRZY NASHLEDANOU, TĚŠÍ SE NA VÁS
PANÍ UČITELKA MARTINA
A PANÍ ŘEDITELKA SYLVA

Omalovánky:
KOLOBĚH VODY

ČESKÝ RYBNÍK

MOŘSKÝ SVĚT

Pracovní listy

Red – červená
Blue – modrá
Pink – růžová
Yellow – žlutá
Purple – fialová
Brown – hnědá

HÁDANKY
(logika, správné uvažování, uplatňování znalostí z přírody)
1. Maminka a tatínek si vyšli spolu na procházku a vzali si s sebou deštník.
Procházeli se skoro celý den, prošli tak celé město, přesto vůbec nezmokli.
Jak je to možné? (Ten den vůbec nepršelo)
2. Jednou šly dvě malé myšky na procházku a začalo hustě pršet. Potkaly
cestou houbu a jedna z myšek se pod ní schovala, aby nezmokla. Na druhou
myšku však pod houbou již nezbylo místo a musela se jít schovat pod jinou
houbu. Další den šly myšky opět na procházku a zastavily se před houbou,
pod kterou se včera obě spolu nevešly. Protože začalo znovu pršet, musely
se myšky opět schovat. Tentokrát se pod tu stejnou houbu vešly obě. Jak
je to možné? (Houba za den vyrostla, tak se tam vešly obě)
3. Trochu voda, trochu zem, volá na tě – nechoď sem! Co je to? (bláto)
4. Dlouhá je a trvá krátkou chvíli, široká je víc než jednu míli, vysoká je, má
sedmery schody, přec se vejde do kapičky vody. (duha)
5. Klenutý most do nebe, ale není pro tebe. Po něm chodí slunce, voda, že já
nesmím, to je škoda (duha)
6. Kdy lze nést vodu v koši? (když zmrzne - je z ní led)
7. Roste to jen v zimě a ještě k tomu obráceně. (rampouch)
8. Máme to rádi a přece se na to mračíme. (sluníčko)
9. Do šatů mne nabíráš, pak přede mnou zavíráš. V teple pro mne slzí oči, vše
se za mnou venku točí. Beru z hlavy klobouky, nepouštěj mě do mouky! (vítr)
10. Padám z nebe, svítím, objímám se s kvítím. Nejsem hvězda, létavice. Nejsem
sama, je nás více (rosa) bez nohou, plují bez plachet. Co je to? (oblaka)

