DISTANČNÍ VÝUKA: JARNÍ PROCHÁZKA
Týden: 5. – 9. 4. 2021
Třída: Hvězdičky
Mateřská škola: Ostrava-Plesná

Moje milé Hvězdičky, kluci a holčičky
Zase se po týdnu setkáváme, a opět, bohužel, jen před
obrazovkami počítačů

Ale jednu dobrou zprávu pro vás přeci

jenom mám! Venku už se konečně začíná oteplovat a sluníčko
bude den ode dne více svítit

Jaro už se nikam schovat

nemůže!
A protože jsme už hooodně dlouho seděli doma, tak vás
vytáhnu na:

Jarní procházku

Vezměte rodiče, sourozence, sousedy, kamarády nebo všechny
najednou, dobře se oblečte a můžeme vyrazit.
A každá správná procházka musí začít pohádkou. Dnes si třeba
přečteme pohádku o Včelích medvídcích. Jmenuje se „SLADKÁ“

Včelí medvídci – SLADKÁ
Nad kopcem s bílou sněhovou

vykouklo

.

Mžouralo, mrkalo a pomalu se koulelo na modré nebe. Koulelo se
koulelo, až se z toho koulení celé zahřálo. Usmívalo se na celý
a hřálo jako
udělalo

. Rozehřálo bílou
a bílé

země zelenou

, ze sněhu

. Vesele svítilo, tahalo ze

a budilo zimní spáče.

Na mezi za Teskovou zahradou se

červení brouci,

jeden žluťásek a také čmeláčí maminka.
,, Musím se podívat, kde se vzalo to teploučko,“ otevřela
zabedněné

a

jí pohladilo po tvářích. Pak

skočilo na postýlky a teple pohladilo Čmeldu a Brumdu. Kluci
otevřeli

, rozhlíželi se a Brumda povídá:

,,Mami, poslouchejte!“ A maminka s Čmeldou poslouchali a
slyšeli, jak mu kručí v

.

,, Mami, já mám taky hlad,“ řekl Čmelda, ,,a třikrát větší. Jak
dlouho jsme vlastně

?“

,, Dlouho, odpověděla maminka, ,,moc dlouho. Spali jsme od
podzimu až do…“ Zarazila se a povídá:
,, Jděte se podívat z

.“

,, Do čeho, mami?“ ptal se Brumda. ,,Až do rána?“
,, Přidej,“ usmívala se maminka.
,, Tak až do pondělí,“ hádal Brumda.
,, Ještě přidej.“
,, Asi jsme

celý týden,“ povídá Čmelda.

,, Déle,“ usmívala se maminka, ,,mnohem déle.“
,, Tak jsme spali celý

,“ povídá Čmelda.

,, Jděte se podívat z

,“ poradila jim maminka, ,,třeba

to tam uvidíte.“
Kluci běželi k oknu a Brumda hlásil:

,, Svítí tam krásně

, ale jak jsme

dlouho,

to nikde nevidím.“
,, A co tam ještě vidíte?“ ptala se maminka.
,, Bílé

,“ odpovídal Čmelda.

,, Žluťáska,“ přitiskl

na sklo Brumda, ,,motá se jak

muška.“
,, A taky zelenou

,“ přidal se Čmelda.

,, Průvod červených brouků přes celou cestu,“ řekl Brumda.
,, A co to všechno znamená?“ ptala se maminka.
,,To znamená, že s bráškou dobře vidíme,“ otočil se k ní
Brumda.
,, A co ještě?“ usmívala se maminka.
,, Že se

všichni stejně jako my,“ odpověděl

Brumda.
,, A taky to znamená, že je venku jaro,“ řekl Čmelda.

,, No konečně,“ přikývla maminka. ,,A teď už víte, jak jsme
dlouho. Od podzimu přes celou dlouhou zimu až do…“
,, Až do probuzení,“ vyhrkl Brumda.
,, Až do jara, trumberko,“ pohladila ho maminka. ,,A proto
máme všichni takový hlad.“ Vyndala z kredence tři
a položila je na

. Ze špajzky přinesla poslední

diviznového medu a rozdělila ho na tři díly. Potom všichni tři
lízali a kluci trochu mlaskali.
,, To je nejsladší dobrota, kterou jsem kdy jedl,“ pohladil si
Čmelda.
,, Jo,“ přikývl Brumda, ,,ale je jí málo. Mami, přidej nám ještě
trochu něčeho sladkého.“
,, Už nic nemáme,“ odpověděla maminka, ,,špajzka je prázdná.
Můžu vám přidat jedině tohle,“ a dala každému sladkou
.

Děti vypráví pohádku pomocí otázek rodičů, popř. rodiče pomáhají.
- Koho – co probudilo jarní slunce? (sněženky, trávu, brouky, žluťáska, čmeláky)
- Ještě nyní kvetou sněženky? – zjistěte na vycházce v květinových zahradách.
- Jaké květiny nyní sluníčko zahřívá? – zkuste pojmenovat některé květiny, které nyní
začnou kvést na louce, na zahrádce (sedmikrásky, tulipány, narcisky…)
- Jak dlouho spali? (od podzimu do jara)
- Vyjmenujeme roční období.
- Znáš nějakého živočicha, který také v zimě spí? (ježek, medvěd, žába…) můžete
společně hledat informace v encyklopedii, na internetu.
- Jaké je nyní roční období?
- ,,Jaro“ začíná hláskou ,,J“ – máš obrázkové pexeso nebo obrázkovou knihu? Zkus najít
obrázky, jejichž název začíná na ,,J“.
- (Spali celý týden) – jaký je dnes den, co bylo včera, co bude zítra, vyjmenuj dny
v týdnu.
- (Spali celý měsíc) – poslechni si od rodičů, jaké jsou měsíce v roce, některé zvládneš
vyjmenovat. U každého zkus říct, na jakou hlásku končí.
- ,,Slunce“ začíná na ,,S“ – v názvu kterého měsíce slyšíš ,,S“ kdekoliv ve slově? vyjmenováváme měsíce pomalu a s přestávkami, aby se děti mohly soustředit
- (Viděli průvod brouků přes cestu) – jakou barvu měli ti brouci?
- Jací to mohli být brouci? Podívej se do encyklopedie nebo hledej na internetu. Názvy
brouků vytleskej.
- Název brouka vytleská rodič, dítě znázorní počet slabik, např. dílky ze stavebnice
- (Ze špajzky maminka přinesla sklenici diviznového medu) – co je to ,,špajzka“? Máte ji
doma? A co v ní máte?
- Z jaké květiny si čmeláčci udělali diviznový med? Zkus najít obrázek divizny, jakou
barvu mají její květy?
- Někteří lidé se dělají med z pampelišek – dokážeš popsat, co mají pampeliška a
divizna společného a rozdílného? Lepší je vidět obrázky obou květin.

- Pampelišku už brzy najdeme v trávě. Nyní už ale rostou sedmikrásky. Zjisti, jaký má
stonek, květ, listy Můžeš si je vyfotit a doma ji můžeš namalovat.
- Máte doma med? Co s ním děláte? Ochutnejte, jakou má chuť. Také se říká: ,,Je
sladký jako…“.
- Můžete ochutnávat kyselé, hořké, slané a říkat, jakou mají chuť.

¨

A teď už konečně můžeme vyrazit ven
Posílám ti návod, jaké úkoly můžeš na procházce plnit:

Podívej se na oblohu a řekni, jaké je dnes počasí.
Správnou odpověď zakroužkuj.

Přeskoč každý kanál, který uvidíš na cestě.

Najdi tyto dopravní prostředky a až je uvidíš, tak udělej
puntík do okénka pod nimi.

Poslouchej zpěv ptáků a zkus nějakého napodobit.
Najdi tři pampelišky

a dvě

sedmikrásky

Řekni, která je menší a která větší a jaké mají na sobě barvy.
Zkus najít v trávě nějakého broučka. Ale dávej pozor,
ať mu neublížíš.

Najdi nějaký velký strom a obejmi ho.
Třeba s někým, koho máš rád/a. Dá ti hodně síly.
Urči, jestli má listy – listnatý nebo jehličí – jehličnatý.

Rozhlédni se okolo sebe. Poznáš strom

– břízu?

Má bílou kůru a mnoho malých listů,

které

ve větru krásně šumí.

Sáhni si na zeminu – hlínu.
Pohlaď dlaní trávník a pozoruj, jestli neuvidíš kolem letět

Nauč se báseň o motýlovi.
PESTRÝ MOTÝL SLUŠÍ JARU
SOSÁČEK MÁ OD NEKTARU.
TŘEPETÁ SE TAM A ZPĚT,
NEVYNECHÁ ŽÁDNÝ KVĚT.

Projeď se na kole nebo koloběžce

Najdi a pomaluj kamínek

Pozoruj východ a západ Slunce, anebo jen
červánky

Namaluj obrázek křídami

na chodník

Natrhej větvičky do vázy

Nakrm kachny

nebo labutě

Natrhej si proutky na pomlázku
(můžou zkusit i holčičky)

Zajdi na

místo, na které jsi ještě nikdy

nebyl –

NE SÁM, JEN S NĚKÝM
DOSPĚLÝM!

Myslím, že díky hromadě úkolů na vašich procházkách
toho dnes bylo dost a dost. Nebojte se objevovat překvapení
v přírodě třeba každý den, uvidíte, když změníte směry
vašich kroků, vždycky objevíte něco, co jste ještě neviděli.
Příroda, která tak dlouho spala, je připravená vás překvapit,
zkuste to…

Všem vám držím palce při veselém plnění úkolů a
o čem si budeme povídat příště???
Já pevně věřím, že příště už se uvidíme osobně v naší
krásné malé školičce a v naší krásné třídě, milé
Hvězdičky.
Těším se na Vás.

VAŠE PANÍ UČITELKA Martina 😊

PŘÍLOHY (kdybys měl/a pocit, že je toho málo) 😊

Teď, když jsme si splnili úkol s beruškami, zkusíme si
zahrát se slovy.
Zkus vymyslet slova s opačným významem:

Veselá beruška

……………………………

Pracovitý mravenec ……………………..
Rychlá kobylka
Dlouhá žížala

…………………………….
……………………………….

Hladová housenka

……………………….

Barevný motýlek

………………………….

Maličký brouček

…………………………..

Rozkvetlá kytička

………………………….

Bylo to lehké nebo to bylo těžké? Za odměnu si poslechni
tuhle jarní písničku a uslyšíš, jak se pozná jaro
Zkusíš si i zacvičit?
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

Anebo jednu, kterou se můžeš i naučit:
https://www.youtube.com/watch?v=y-HWlsshS0k
Slibuji, že až se spolu ve školce potkáme, zazpíváme si ji spolu.

jjj

Ještě jednou k jarní procházce – můžeš přeškrtnou a vybarvit vše,
co jsi na procházce viděl/a
s

