ZDRAVÍME VÁS, MILÉ DĚTI,
ALE TAKÉ ZDRAVÍME MAMINKY, TATÍNKY, BABIČKY A DĚDEČKY !

Abyste se nenudily, posíláme vám nové úkoly. Tento týden nás čeká téma
„JARNÍ KVĚTINY“.

Dozvíte se něco o květinách, které rostou na jaře, čekají vás omalovánky,
pohádka, písničky, básničky, pracovní listy, cvičení i pokusy.
Některé úkoly jsou určeny i pro menší děti, některé těžší jsou spíše pro
středňáky, kteří už příští rok půjdou do předškolní třídy. Ale když poprosíte
maminky a tatínky, určitě to spolu s nimi zvládnete.

Přejeme hodně zábavy!

Téma : JARNÍ KVĚTINY

I když je počasí ještě nestálé – chvíli je zima a chladno, ranní mrazíky a přes
den teploučko – jaro už je tady. Sluníčko svítí, jeho paprsky jsou už teplé a příroda se
začíná probouzet.
Zpívají ptáci, vylétají první včelky.
Kvetou kočičky-to jsou květy vrby jívy, a
vyrůstají první jarní kvítky.
Jarní květy jsou velmi důležité, slouží
jako první potrava pro včelky, které jsou po
zimě příliš slabé a potřebují do svých tělíček
dostat trochu sladkého nektaru. Proto
bychom neměli jarní květiny trhat.

Nejprve vyrůstají bílé
květiny – sněženka, bledule,
někdy je ještě sníh a potom
rostou další - sedmikrásky,
pampelišky, tulipány, narcisy a
fialky.

ZNÁŠ JARNÍ KYTIČKY?
1.Podívej se na obrázek a zkus květiny pojmenovat.

2. Vytleskej po slabikách jména květin na obrázku.

JARNÍ PROTAŽENÍ S BÁSNIČKOU
3. Nauč se jednu krátkou básničku a zacvič si s ní

JARO
Haló, všichni vstávejte! (voláme, ruce u pusy)
Jaro opět vítejte. (máváme)
Celou zimu jste jen spali, (ruce pod hlavou, spíme)
Protáhněte svoje svaly. (cvičíme nad hlavou rukama)
Raz a dva a levá, pravá, (pochodujeme)
Rozcvička je vždycky zdravá. (upažujeme)
Tak už všichni vstávejte, (voláme)
Jaro opět vítejte. (máváme)

SNĚŽENKA
Na jaře taje sníh, země se budí (z lehu na zemi se zvedáme)
Sněženka vykoukne: „Brr, to studí.“ (turecký sed, třeseme se zimou)
Sluníčko, sluníčko, zima je velká, (klek, prosíme rukama)
Ještě se nevzbudí ani ta včelka. (klek, rozpažíme ruce)
Slunce se usmálo, pomalu hřeje, (do stoje, rukama
napodobujeme paprsky)
Na celou přírodu se už jen směje. (poskoky snožmo)

JARO PŘICHÁZÍ
Podívej se, támhle v trávě, (dřep, rozhlížíme se)
kytička vyrostla právě (z dřepu do stoje)
čechrá se zelenou sukýnku, (kroutíme zadečkem)
protahuje si barevnou hlavinku. (stoj roznožmo, nakláníme
hlavu)
K sluníčku lístky natahuje, (stoj roznožmo, ruce natahujeme
nad hlavu)
ještě se ospale protahuje, (=/=)
na louce není jediná, (stoj roznožmo, kroutíme hlavou NE)
protože jaro už začíná. (stoj, ruce dělají velká kola nad tělem)

4.Zatancuj si na písničku „Jaro, léto“ od Míši Růžičkové

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

5.Zkus pojmenovat jarní květy a vybarvi je.

OMALOVÁNKY

6. Vybarvi tulipány podle pokynů:
První tulipán (zleva) bude červený a poslední bude žlutý. Prostřední tulipán vybarvi
růžovou pastelkou. (Mladší děti si můžou tulipány vybarvit, jak chtějí, jenom
pojmenují barvy.)

POHÁDKA

„JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASADILI SEMÍNKO“

Křemílek a Vochomůrka se rozhodli, že si ze semínka vypěstují květinu. Sázeli
do země semínko a čekali, co z něho vyroste. Sluníčko jim poradilo, kde by mohli
najít semínko a tak se vydali směrem tam, kam ukazovalo. Semínko našli, zasadili a
zpívali mu píseń: vstávej semínko, holala, bude z tebe fiala. Ale místo květinky
vykoukla jen žížala a Křemílkovi s Vochomůrkou vynadala, že jí až moc dupou nad
hlavou. Tak to zkusili na jiném místě znovu, ale práce je tak unavila, že si lehli a
usnuli. V tom se do toho vložilo Slunce a semínko probudilo k životu. Jenže místo
krásné fialy jim vyrostla velikánská divizna, která měla na své špičce čepičku
Vochomůrky. Sluníčko ale vědělo, že to byla jeho chyba a Křemílkovi s Vochomůrkou
pomohlo.

Popros maminku, ať Ti pohádku pustí a dozvíš se, jak to celé dopadlo.
https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U

7.Odpověz na otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Líbila se Ti pohádka o semínku?
Co vykouklo ze země místo semínka?
Komu vzalo naklíčené semínko čepici?
Pamatuješ si písničku, kterou zpívali Křemílek a Vochomůrka?
Kdo jim nakonec pomohl a jak?
Pamatuješ si, jaká kytička jim vyrostla místo divizny?

PÍSNIČKA
7. Písničku „Travička zelená“ určitě znáš. Můžeš si jí zazpívat s
maminkou

8. Zjisti, do kterého květináče patří která kytička

9. Pokus „Rozvíjení kytičky“
Zkus se stát na chvíli vědcem a udělej si pokus s papírovými květy:
Nakresli si jednu nebo dvě květiny, můžeš si je i vybarvit pastelkami. Pak jejich
lístky ohni směrem dovnitř a polož je opatrně do misky s vodou (viz obrázek).

Čekej, jestli se Ti květinka otevře.
Můžeš se podívat na video, jak se to podařilo nám.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=FNyBmSWzVow

10.Vytváření pro menší děti – otiskování rukou

11.Vytvoř si obrázek sněženky:
Nejprve poskládej květ z papíru podle návodu , přilep na papír, dokresli
stonek sněženky a zbytek obrázku domaluj pastelkami nebo barvami. Aby
Ti šla práce lépe od ruky, můžeš si pustit jarní písničku Zdeňka Svěráka:
„Jaro dělá pokusy“ https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

MILÉ DĚTI, PŘEJEME VÁM, AŤ SE PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ
NENUDÍTE A ZAŽIJETE HODNĚ ZÁBAVY.
MŮŽETE POPROSIT RODIČE, AŤ VÁM POMOHOU.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POSLALI FOTOGRAFIE, NEBO VIDEA Z VAŠÍ
PRÁCE. BYLY VŠECHNY MOC HEZKÉ. KDYBYSTE SE CHTĚLI TAKÉ
POCHLUBIT, MOC NÁS TO POTĚŠÍ.

AHOJ PŘÍŠTĚ
PANÍ UČITELKY KÁŤA A KATKA

