Milé děti!
Je nám líto, že se zatím nemůžeme setkávat ve
školce. Už se nám po vás stýská. Aby nám i vám to
čekání než se zase uvidíme, rychleji uteklo, posíláme
vám pár úkolů. Věříme, že nás maminky nebo tatínkové
zastoupí a přečtou vám básničku, pohádku, trochu si
s vámi zacvičí a pomohou vám splnit jednotlivé úkoly.
Pokud se vám něco nepodaří, vůbec se tím netrapte.
Budeme rády, když vás úkoly potěší.
Vaše paní učitelky

Pojďme spolu přivítat jaro
Každé roční období má svoje kouzlo. Jakmile zmizí poslední zbytky sněhu, můžeme odložit
zimní kabáty a radovat se. Že nevíte proč? Stačí vyjít ven a pořádně se nadechnout.
Ve vzduchu voní jaro a snaží se ze všech sil, abychom si ho všimli.
Pojďme ho pěkně přivítat básničkou, ať pozná, že o něm víme.

Sněženky
Stonek roste jako z vody, lístečky ho ozdobí.
Který kvítek, kdopak to ví, roste v jarním období?
Další stonek hlínu zvedá, kouká bílá hlavička.
Zastavit se ničím nedá naše první kytička.
Tohle jarní představení rozdalo nám vstupenky.
Na voňavé posezení zvou nás všechny sněženky.

První sněženka
Sluníčko už pěkně hřeje, lechtá sníh a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku.
A co nevidí? Malinkatou, bílou hlavičku.
,,Hola, hola, vstávej panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko.“ Sněženka se
protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak tak lístky rovná, na sluníčko spustí
zrovna. ,,Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev, jako luční kvítí.“
Sluníčko se trochu diví, ale proč ne, říká si. A zavolá malíře, zda své štěstí nezkusí. Skřítek
malíř štětce chystá, na palouček pospíchá.
Všechny barvy z celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na
květu. Celý les jen němě zírá na tu malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev
nejvíce, strakatá je přitom jak rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí,
rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí. Chtějí najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička
se těší. Volá na ně: ,,Já jsem tady!“ Jak ji ale můžou nevidět? Děti smutně odcházejí.
I na kytičku padl smutek. Co že si mě nevšimly? Jak to že mě neviděly? Sněženka si láme
hlavu a nechápe záhadu. ,,Tolik krásných barev mám, jak pro celou zahradu!“
Navečer se snesla rosa, po ní přišel déšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy voda vzala. A
kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat.

Práce s pohádkou


Kdo hřál a objevil sněženku? Co si přála sněženka? Splnilo se jí to? Když pak děti měly
najít sněženku, našly ji? A proč ji nenašly? Byla pak smutná, když jí déšť smyl všechny
barvičky ze sukénky?

ŘÍKANKY S POHYBEM
Jaro
Našlapuje zlehounka,
nesměle a lehce
(chůze v prostoru na špičkách)
jako když má před sebou
dvě taneční lekce.
(stoj na místě, otáčíme celým tělem
ze strany na stranu)
Jeho krok je opatrný
jako chůze plaché srny.
(chůze v prostoru na špičkách)
Slunce přišlo na pomoc,
sbohem, zimo, dobrou noc.
(stoj na místě, otáčíme celým tělem ze strany na stranu)

Sněženka a sluníčko
Na jaře taje sníh, země se budí,
(z lehu na zemi se zvedáme)
Sněženka vykoukne: ,,Brr, to 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 naznačujeme paprsky)
Na celou přírodu už se jen směje.
(poskoky snožmo)

Pojmenuj obrázky, které patří k jaru. Můžeš si je vybarvit.

Nakresli sluníčko podle říkanky

Kreslím kolo pastelkami, snad se dílo zdaří.
Sluníčko si kreslí s námi, vesele se tváří.
(kresba kruhu, kruh několikrát obtáhnout)
Ať přikreslím rovné čáry, sluníčko si přeje.
Pastelkami čáry máry – za chvilku už hřeje.
(kresba paprsků po celém obvodu)
Co nakreslit ještě zbývá? Dvě maličké tečky.
Sluníčko se může dívat dolů na ovečky.
(kresba očí)
Pusinku a malý nosík, sluníčko je celé.
Den už končí a mě kdosi nese do postele.
(kresba úst, nosu, malíř si zatleská, protáhne se, hlavu položí na sepjaté dlaně)

Kdo by měl chuť si zazpívat, tady je jedna pěkná písnička. Můžeš si zatančit s dětmi na videu.
https://www.youtube.com/watch?v=fCFDdyYoFY4

Malé kytičky vybarvi červeně, velké žlutě.

Dokresli včeličkám cestu ke kytičce, několikrát ji obtáhni.

-------------------------------------------------------------------------------------

Malý tvořitel
Určitě máte doma spoustu krásných stavebnic. Zkus z některé postavit květinu. Jak vidíš, ani to
nemusí být stavebnice. Můžeš použít cokoli.

Květinová koláž
Papírnictví máme sice zavřené, ale my si poradíme. Nějaké letáky nebo katalog s květinami se najde.
Pak stačí jen obyčejný papír, tužka, nůžky, lepidlo a pastelky nebo fixy. Kdo chce, může se pustit do
práce. Fantazii se meze nekladou.

Pokud budou mít rodiče čas, mohou tvůj výtvor vyfotit a poslat nám ho.
Moc se těšíme příště.

