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

Naši milí předškoláci, posíláme vám aktivity na další týden.

Připrav se, začínáme.

Téma k povídání:

„Táta včera na venku našel první sněženku“.

1. Pohodlně se usaď vedle maminky nebo tatínka a přečtěte si spolu krátkou
pohádku o jaru
JARNÍ POHÁDKA
Bylo nebylo, dávno tomu. To ještě vládla pevnou rukou Zimní Královna a celý kraj přikrývala
veliká sněhová peřina. Uprostřed lesa pod sněhovou přikrývkou zatím odpočívala malá
Fialka. Čekala totiž na Sluníčko, až ji probudí a ona na kraji lesa rozkvete spolu se svými
kamarádkami, jinými polními květinami. Jen jedno ji trápilo. Nevěděla, jestli ji sluníčko splní
její přání. Chtěla sukýnku modrou, jako nebe nad hlavou a pěkně rozvlněnou, aby se při tanci
dobře točila. Se zelenými lístky by byla sukýnka pěkně nazdobená.
A tak zatím co Fialka ještě pěkně spala, začalo Sluníčko pěkně hřát a chtělo Zimní Královnu
zahnat do severních krajin, kde panovala celý rok. Přálo si, aby se pomalu probouzela jarní
víle Vesna a svým veselým šatem probudila všechny květinky na louce. I tu nedočkavou
Fialku. A jak tak to Sluníčko přemýšlelo, začalo víc hřát a hřálo a hřálo, až nakonec Zimní
Královnu zahnalo do jejího království a rozpustilo všechen sníh, který krajinu přikrýval.
Sluneční paprsek se dostal i do postýlky, ve které Fialka spala, a lehce ji polechtal, aby se
probudila. Fialka napřed vykoukla jen svými zelenými lístky. Chtěla se totiž podívat, jestli
Sluníčko nezapomnělo na svůj slib s modrou sukýnkou. Už se nemohla dočkat a vystrčila i
hlavičku a zavolala na Sluníčko: „Tak co, Sluníčko, nezapomnělo jsi na mě? Já bych tak ráda
modrou sukýnku.“
A Sluníčko se usmálo a kývlo na Fialku: „Jen se neboj a pojď na louku. Budeš mít modrou
sukýnku, jak sis přála. Jen abys Fialkou zůstala.“
Fialka se usmála, probudila i své kamarádky a vyběhly na louku. Sluníčko vzalo modrý mráček
a všechnu modrou barvu na Fialku a její kamarádky z mráčku na ně vylilo. Jen chyba byla
v tom, že Fialka běhala po louce a modrá barva se na všech sukýnkách nezachytila. A tak
měly některé modrou sukýnku, některé bledě modrou a některé dokonce zůstaly bílé.
Nevěříte?
Tak až půjdete na jaře na louku a uvidíte rozkvetlé fialky, přesvědčte se, že jejich sukýnky
nejsou stejně modré. Také některé voní víc a některé méně. Jsou ale všechny krásné a
připomínají nám, že Jaro už přišlo a Zimní královna odjela do svých krajin. A všem fialkám
se od té doby říká violka vonná.

Fialka – violka vonná
Fialky jsou typicky fialové, ale existují taky bílé fialky. Fialky hezky von í. Lidi říkají, že
fialky voní jen do první jarní bouřky. Po první jarní bouřce už prý nevoní.

Básnička o fialkách:
Fialka, fialka modravá,
kdekomu svou vůni rozdává.
Pěkně voní, krásně voní,
jako vloni, jak předloni.

Písnička s pohybovým ztvárněním, ve které se zpívá o
fialce
ČERVENÝ ŠÁTEČKU
Červený šátečku kolem se toč,
kolem se toč, kolem se toč,
Má milá se hněvá, já nevím proč,
já nevím proč já nevím proč.
Tra la la la la la červená fiala,
tra la la la la la fialenka.
Když jsem si v potoce ruce myla,
ruce myla, ruce myla,
šátek jsem do vody upustila,
upustila, upustila.
Tralala la la la červená fiala,
tralala la la la fialenka.

Klikni na odkaz a zazpívej si písničku s maminkou nebo s tatínkem:
https://www.youtube.com/watch?v=kKXcgqpBj1o

2. Zkus si písničku zazpívat podle obrázků. Možná si tak lépe zapamatuješ slova
v písničce 😊

3. Nejdříve si obrázek vybarvi pastelkami a potom jej rozstříhej podle čar. Zkusíš
obrázek nalepit na papír podle čísel? 😊

4. Obtáhni obrysy květinek nejdříve prstíkem a potom tužkou 😊

Hádanka:
Víš, která kytička otvírá jaro?
Spoj v jedno slovo jméno chlapce, kterého máme ve třídě (začíná na písmeno „P“) a přidej předmět
který slouží k odemykání dveří
Prvosenka jarní - Petrklíč
Typická jarní květina je petrklíč. Můžete ho taky mít na zahradě. Petrklíč může být červený, žlutý,
bílý, modrý, růžový...

Petrklíč

Zima už je pryč

Se sluníčkem přicházím,
jaro vám všem ohlásím.
Mám od něho zlatý klíč,
jmenuje se Petrklíč.

Táta včera na venku
našel první sněženku.
Vedle petrklíč,
Zima už je pryč!

5. Jarní víla hledá cestu k petrklíči, aby mohla otevřít jaro. Pomůžeš jí? Postupuj
podle šipek 😊

Sedmikráska chudobka
Sedmikráska roste na loukách, trávnících,
na mezích a pastvinách. Podporuje
odkašlávání a působí protizánětlivě.

Tip na výrobu domácího sirupu ze sedmikrásek:
Tohle není úkol, jen nápad pro případ, kdybyste našli u vás na
zahrádce spoustu malých sedmikrásek

První fáze přípravy tohoto bylinkového sirupu je
hodně o trpělivosti.
Nasbírat 500 drobných sedmikráskových kvítků
chvíli trvá, ale pokud máte sedmikráskami posetý
trávník, není to problém. A vlastní sirup za to stojí.
Z dalších ingrediencí už potřebujete jen 1 citron,
750 g cukru a 750 ml vody.
Nasbírané sedmikrásky opláchněte, vložte do mísy nebo třeba velké zavařovací sklenice a
přelijte je 750 ml horké vody, ve které se budou louhovat.
Omytý citron pokrájejte na kousky, přidejte ho k sedmikráskám a vše nechte louhovat
24 hodin. Občas směs můžete promíchat.
Druhý den vše sceďte rovnou do hrnce, nejlépe přes lněné plátýnko, květy i kousky citronu
přitom pořádně vymačkejte.
K získané tekutině přidejte do hrnce cukr, který je důležitý nejen pro získání správné
konzistence, ale i pro trvanlivost sirupu. Tekutinu tedy za stálého míchání svařte na mírném
ohni do hustoty sirupu a přelijte do lahví.
Sedmikráska
Tahle bílá sedmikráska,
to je ale velká kráska.
Roste všude kolem
i za naším dvorem.
I na naší zahradě,
v sousedově ohradě,
ty drobounké kvítečky
svítí jako hvězdičky

6. Jarní cvičeníčko
Říkanka s pohybem:
Když sluníčko zapadá,
sedmikráska chřadne, – (Ze stoje se vzpažením do velkého předklonu)
ke spánku se ukládá
do postýlky chladné. – (Dřep, klek na kolena a hlavu složíme na kolena)
Když sluníčko vyskočí,
sedmikráska vstává, – (Pomalu napneme nohy a hlavu necháme na kolenou – jsme v
předklonu)
načeše si obočí,
na motýly mává. – (Narovnáme se do výponu a zamáváme rukama)

Jaro začíná

Podívej se támhle v trávě,

(dřep, rozhlížet se)

kytička vyrostla právě,

(ze dřepu pomalu do stoje)

čechrá si zelenou sukýnku,

(stoj snožmo, ruce v bok, kroutíme zadečkem)

protahuje si barevnou hlavinku.

(stoj snožmo, opatrně naklánět hlavu)

Sluníčku lístky natahuje,

(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavu)

ještě se ospale protahuje.

(stoj roznožmo, ruce nad hlavou, úklony do stran)

Na louce není jediná,

(stoj snožmo, ruce a hlava „ne, ne“)

protože jaro už začíná.

(stoj snožmo, ruce dělají velké kruhy před tělem)

Pampeliška – Smetanka
lékařská

Další květiny, které
můžeme vidět v přírodě
nebo v trávníku na zahradě,
jsou pampelišky. Jsou to
žluté květiny, které
vypadají jako slunce. Dříve
lidé jedli pampelišky,
hlavně jejich listy. Dnes
lidé zase začínají používat
pampelišky v kuchyni a dávají je do jarních salátů. Také existuje pampeliškový
čaj, který dobře detoxikuje a čistí. Když jsem já byla malé dítě, můj dědeček
vyráběl pampeliškový med. Měl krásnou zlatou barvu a moc mi chutnal.

Básnička o pampelišce
Pampeliška na trávníku
Rozložila svou sukýnku.
Žluťounká je velice,
jako slunce v Africe.
Včeličky ji rády mají.
na kvítka si usedají.
Děti si je trhají,
věnečky z nich dělají.

7. „Příběh o pampelišce“ pohybovým ztvárněním
Učitelka (maminka) vypráví:
jak se zasadí semínko, sluníčko svítí, prší deštíček, semínko vystrkuje kořínky a
první lísteček, tvoří se rostlinka, utváří se další lístečky, rostlinka roste, a
nakonec utvoří květ – děti reagují na pokyn učitelky (maminky):
semínko – děti jsou schoulené v klubíčku
sluníčko semínko pošimrá – děti se začnou probouzet a otevřou očička
prší deštíček – děti pohybují hlavou
semínko vystrkuje kořínky – děti se postupně uvolňují a protahují nohy
první lísteček – děti natáhnou jednu ruku a pohybují dlaní a prsty
další lístečky – děti přidají druhou ruku, dlaň a prsty
tvoří se rostlinka – děti si stoupnou, pohybují s rukama a prsty
květ – děti spojí dlaně a prsty nad hlavou
Dále děti spontánně reagují na další vyprávění, nejdříve slovy (citoslovce) a
mimicky
dlouho svítí sluníčko – květina uvadá
začalo pršet – kytička se zase narovnává
housenka ukousla lísteček pampelišce – kytička se schoulí
květina krásně voní – květina se usmívá
přišla velká bouřka a vítr – květina se chvěje

8. Pojmenuj tyto květinky, vystřihni je, nalep na papír a pak k nim
přiřaď stíny 😊

9. Sluchové vnímání:
Maminka ti přečte název květinky a ty zkus vytleskat slabiky ve slově.
Pokud si nejsi jistý, zaznamenej si slabiky na papír tužkou, třeba
tečkami. Následně zkus určit první písmenko ve slově. Podaří se ti
určit také poslední písmenko ve slově? 😊

10.

Opis písma: Opiš správně názvy kytiček 😊

SNĚŽENKA
-----------------------------SEDMIKRÁSKA
-----------------------------PAMPELIŠKA
-----------------------------PETRKLÍČ
------------------------------

11.

DECHOVÁ CVIČENÍ

•

Zrcátko – Dýcháme na zrcátko – zamlží se. Můžeme na něj něco nakreslit.

•

Zima – Dýcháme si do “zmrzlých dlaní“.

•

Svíčka – Lehce foukáme do plamínku - plamínek tancuje. Silně - sfouknutí
plamínku.

•

Bublifuk – Soutěžíme, kdo udělá největší bublinu - aby bublina nepraskla.

•

Peříčko – Foukáme do peříčka - kdo ho nejrychleji dofouká do cíle.

•

Bublání – Brčkem foukáme do vody – děláme bubliny.

•

Vločka – Foukáme do malé vystřižené vločky z papíru – tak, aby nám nespadla.

•

Fotbal – Foukáme do malé vatové nebo papírové kuličky – do branky.

•

Strašidla – Brčkem rozfoukáváme barevnou kaňku na papíře – dokreslíme
strašidlo.

•

Větrníky – Foukáním roztáčíme větrník.

•

Flétna – Učíme se hrát na flétnu.

•

Listy – Za pomoci brčka přenášíme malé vyražené tvary lístečků na
nakreslený strom.

•

Klaun – Napodobujeme smích klauna.

•

Květinka – Čicháme ke květince.

12. Doplň květinovou řadu. Pozorně se podívej, jak se květy střídají.
Vystřihni a nalep 😊

13.
Cílem této logické hry je doplnit chybějící květinky v tabulce. K
předem vyplněným obrázkům květinek je třeba doplnit další květinky
tak, aby platilo, že v každém řádku a v každém sloupci jsou použity
vždy všechny květinky pouze jednou.

14.

Dokresli pravou půlku obrázku jarních kytiček. 😊

15.

Jarní TVOŘENÍČKO

Zkus si vyrobit jarní kytičku, maminka ti určitě ráda pomůže.
Budeš potřebovat:
1. temperové barvy
2. vidličku
3. čtvrtku papíru
4. štětec
- vyrob si obrázek, na kterém pokvetou tulipány

16. Malý zahradník
Zasaď si s maminkou pažitku nebo řeřichu a pozoruj, jak roste. Až
vyroste, můžeš ji sníst

(Toto není povinný úkol, jen tip na domácí

tvoření, ale když se vám „domácí zahrádka“ vydaří, budu moc ráda za
fotografie). Měla jsem totiž v plánu s dětmi ve školce semínka sadit. s

Víš, co uděláš jako první, když chceš vypěstovat rostlinku? Podívej na
obrázky. Vystřihni je a nalep do okýnek ve správném pořadí.

VÝSEV PAŽITKY DO KVĚTINÁČE
Nejlepší podmínky pro výsev pažitky jsou v jarních měsících (březen až duben).
Do květináče vysejte pažitku v několika "hnízdech". Po výsevu substrát zalijeme
a postavíme ho na světlé místo (nejlépe na okenní parapet). Po několika dnech
začnou klíčit první semínka. Substrát udržujte neustále mírně vlhký, aby mladé
rostlinky neuschly. Pažitka velmi brzy zesílí a bude možné provést první
postupnou sklizeň. Po zastřihnutí nechejte pažitku znovu vyrůst. Tento postup je
možné opakovat mnohokrát po sobě. Pažitka je vytrvalou rostlinou, ale po nějaké
době začne viditelně slábnou a ztrácet své aroma. Řešením je výsev nové
pažitky.
Pažitka pěstovaná v květináči potřebuje častější zálivku a dostatek vody.
Tip: Pažitku stříhejte nůžkami, aby se nepomačkaly jednotlivé stonky.

VITAMÍNY UKRYTÉ V PAŽITCE
Pažitka obsahuje velké množství vitamínu C a B2. Pro
lidský organismus je důležitý také vápník a draslík
obsažený v pažitce. Cibulové aroma pažitky povzbuzuje
chuť k jídlu a zlepšuje trávení. Lidem dodržujícím
dietu ji může velmi zpříjemnit, protože pokrmy ochutí i
bez přídavku soli a dalšího koření. Pažitka se nejčastěji
konzumuje v surovém stavu, tepelnou úpravou by
ztratila velké množství cenných látek. Pažitkou lze posypat chleba s máslem, dají
se s ní ozdobit polévky, omáčky i další jídla. Ve vaječných jídlech je často
náhradou za cibuli.

17.

Kytičkové hádanky 😊

Užitečné odkazy:
Na těchto webových stránkách naleznete spoustu
další inspirace, nápadů a námětů pro práci s
vašimi dětmi.
• Předškoláci:
◦ https://www.predskolaci.cz/
• Česká televize – hry a pořady pro děti:
◦ https://decko.ceskatelevize.cz/hry
◦ https://decko.ceskatelevize.cz/porady

Tak zase příště !!!

KRÁSNÉ SLUNÍČKOVÉ DNY PŘEJÍ
PANÍ UČITELKA MARTINA
A PANÍ ŘEDITELKA SYLVA 😊

