Milé děti!
Vážení rodiče!

Naše odloučení stále trvá a tak se hlásíme opět na dálku. Ve školce
bychom si povídaly o tom, co se nám děje nad hlavou – o ptáčcích.
Někteří u nás přezimovali, jiní se k nám vrací z teplých krajin.
Posíláme spoustu námětů na toto téma. Můžete je poznávat,
poslouchat, počítat, vybarvovat, tvořit a spoustu jiných věcí. Snad
si každý najde to, co ho zaujme.
Vaši obětaví rodiče vám zajisté pomohou a my jim za to děkujeme.

JARO NAD HLAVOU
Cílem je seznámení dětí s nejznámějšími ptáky, jejich životem, zpěvem, se
základními informacemi o migraci ptáků do teplých krajů. Rozvíjení
kladného vztahu k přírodě a úcty k životu ve všech jeho formách.

Máme ptáčky STÁLÉ, kteří u nás zůstávají celou zimu. V zimě se živí semeny a
plody rostlin nebo jim dáváme potravu do krmítka.
Prohlédni si obrázky ptáků, ty které poznáš pojmenuj. Popros rodiče, ať ti
přečtou jména těch, které neznáš.
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Ptáčci STĚHOVAVÍ na podzim odlétají do teplých krajin. Živí se hmyzem (žabami)
a v zimě by u nás nepřežili. Vrací se opět na jaře, kdy se u nás oteplí a najdou tu
pro sebe mnoho potravy.
Poznáš je?
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„To byl ale dlouhý let. Vracíme se rádi zpět.
Dlouhá byla naše cesta přes moře, přes hory i města.
Někteří letěli jsme přes Afriku, byli jsme až u rovníku.
V Africe to hezké bylo, mnohé se nám zalíbilo.
Poznali jsme jiný svět, domov nás však volal zpět.“

O sově, která chtěla zpívat
V jednom lese žila soví rodinka a v ní tři malé sovičky: Vendulka, Karolínka a Zuzanka.
Byla to vzorná rodinka. Každý večer všichni vstávali, umyli se večerní rosou a potom
letěli na kraj lesa, aby lovili myši. Když měli dost, letěli zpátky a malé sovičky si hrály
na honěnou nebo sedávaly na stromě a povídaly si. Jednou přišla Karolínka
s nápadem.
„Budeme si povídat o tom, jak budeme velké!“ Sestřičky souhlasily a Karolínka začala.
„Až budu velká, najdu si krásného sováka. Budeme mít spolu vajíčka a potom soví
miminka.“
„To je hezké,“ řekla Zuzanka, „ale nudné. Já chci prolétat celý les. No řekněte, není to
úžasný nápad?“ zasnila se. „A co ty?“ obrátily se sestry na Vendulku. „Já bych se
chtěla naučit zpívat.“ Sestry se začaly smát. „Zpívat? Ty jsi hloupá, Vendulko! Sovy
přece zpívat neumí!“
Vendulka se rozzlobila. „Že ne? To se ještě uvidí.“
Když šla ráno celá rodinka spát, Vendulka letěla na kraj lesa. Sluníčko zrovna
vycházelo. Vendulka seděla na stromě a koukala. Tehdy se větvička, na které seděla,
zhoupla. Posadil se na ni kos a začal zpívat. „Páni, to je krása!“ zatleskala Vendulka
pírky, „nauč mě to také!“
Kos se podivil, ale souhlasil. Když se unavená Vendulka vrátila večer domů, čekali na
ni nazlobení rodiče. „Kde jsi byla? Mohlo se ti něco stát! Už nikdy nikam sama
nepoletíš!“
„Učila jsem se zpívat!“ „Sovy nezpívají,“ rozhodl tatínek a s celou rodinkou odletěl.
Vendulka zůstala doma. Byla unavená a tak hned usnula. Když se probudila, nikoho
neviděla a tak se rozhodla, že si zazpívá. Jenže ji slyšela maminka.
„Páni, Vendulko, to bylo krásné! Umíš ještě něco?“ „Neumím. Víc jsem nestihla.“
„To nevadí,“ řekla maminka, „zítra se naučíš víc. Poletím s tebou.“
A tak byla Vendulka šťastná, že může zpívat. Maminka zase byla ráda, že je šťastná
Vendulka. I když zpívala jako kos.
Práce s pohádkou






Vyjmenuj členy soví rodinky
Co dělali každý večer?
Co chtěly sestřičky dělat, až budou velké?
Kdo naučil Vendulku zpívat?
Předveď zvuk, který vydává sova

Pojď se s námi zaposlouchat do ptačího zpěvu, každý zpívá trochu jinak:
https://www.youtube.com/watch?v=2DZFc1MG05I

Cvičení s říkankou
Přílet ptáků
Když se zima vytrácí,
z dřepu do stoje
ptáci se k nám navrací,
chůze, ruce jako křídla
přilétají z jihu k nám,
běh, ruce jako křídla
vždycky radost z toho mám.
stoj, tleskat
Čáp
Stojí si čáp u tůňky,
stoj na jedné noze
čeká, čeká na kuňky,
vyměníme nohy
zobákem si klape,
stoj snožmo, klapeme rukama
opatrně ťape,
chůze na místě po špičkách,
aby chytil žabičku,
běh na místě
třeba jen za nožičku.
úklony k jedné a druhé noze
Kukačka
Kukačka kuká, jaro je tady,
ruce k ústům naznačit kukání - kuku
všechno se zelená, tráva i sady.
stoj, ukazujeme kolem sebe
Ptáčkové létají, hnízda si staví,
běh, ruce jako křídla
kukačka zahálí, neví si rady.
dřep
Ona to neumí, tak dává pozor,
ruku před čelo a rozhlížet se kolem
až ptáci odletí, není tam dozor.
vyměnit ruku a rozhlížet se kolem
Do hnízda cizího vajíčka snese
šeptat
a rychle ulétne, ať už je v lese.
běh, ruce jako křídla
Pak cizí rodiče krmí jí děti,
naznačit rukama krmení
ona jen směje se, když kolem letí.
otočka kolem osy, smích

Malý kvíz

Odkud se nám ptáci vrátili?

Co si staví?

Co snáší?

O koho se starají?

Obrázky vystříhej a nalep k otázkám jako správnou odpověď

Zkus nakreslit ptáčka podle říkanky
Kolo uděláme a vějíř přidáme.
Potom malou kuličku,
u kuličky skobičku.
Jeden, dva kolíky
a ještě prstíky.
Co dáš, ptáčku, do zobáčku?
Můj ptáček

Labyrint – Ptáček nese ptáčatům potravu. Pomoz mu najít cestu k hnízdu.
Nezapomeň na správné držení tužky – zobáček.
Nejprve si ale projdi cestu prstem, pak ji vyznač pastelkou.

Dokážeš přiřadit podle velikosti k ptáčkům potravu a hnízdo?
Každou trojici spoj stejnou barvou, můžeš obrázky i vybarvit.
(velký ptáček + velká moucha + velké hnízdo)

Poznáš, který ptáček do řádku nepatří a proč? Zakroužkuj ho.

Kam letí? Vybarvi podle nápovědy dole. Budeš potřebovat 2 pastelky.

Spočítej ptáčky v řádku a vybarvi vždy to okénko, kde je jich více.

Poslechni si písničku, předveď pohybem, můžeš si ji zkusit zazpívat.
https://www.youtube.com/watch?v=oqJbkOlZYBM
Zde si můžeš písničku prohlédnout i s obrázky, jak to s tím mákem vlastně je.

Ptáčkové se objevují i v jiných písničkách. Věříme, že některé určitě znáš a tak si je můžeš
poslechnout i zazpívat zde:
Žežuličko. Kde jsi byla - https://www.youtube.com/watch?v=mF_FS_6jOgw
Prší, prší - https://www.youtube.com/watch?v=xcVFT8I6EAk
Vyletěla holubička - https://www.youtube.com/watch?v=rR7Zf5xd-T0
Na jaře - https://www.youtube.com/watch?v=DWrsftS6bFE

Na tuhle si můžeš i zatančit:
Cvičíme s Míšou ČÁP - https://www.youtube.com/watch?v=0joX9A7H7Pk

Omalovánka

Dokážeš poskládat jméno ptáčka?
Vystříhej si hlásky dole a nalep je do prázdných okének

okének.

Š P A Č E K Č Á P

S L A V Í K K O S
S P L Š A Č V S Í A
K E Á K P Č K O

Sledování čáry
Každou cestičku obtáhni 3x, můžeš u každého ptáčka vyměnit barvičku.

Vytvoř hejna (skupinky) o 4 ptáčcích
(vždy 4 ptáčky zakroužkuj)

Kolik bylo hejn?
Zapiš do rámečku
pomocí koleček.

Ptáček má po dlouhém letu z teplých krajin hlad. Víš, na čem si pochutná?
Zakroužkuj to zelenou pastelkou.

Malý tvořitel
Stačí rulička od toaletního
papíru, fixy nebo vodovky,
trochu suché trávy, sena,
lepidlo, nůžky a obrázek
čápa:

Kdo má šikovného tatínka, dědečka,
kousek látky, tvrdého papíru a polínko:

Pastelky a barevný papír se najdou:

Stavebnici má doma asi každý:

Na závěr něco pro sportovce
Je tu hra na barvy a na rychlost. Můžete ji hrát venku nebo za nevlídného počasí
klidně i doma. Tak hurá na to!



Příprava hry:
Sežeňte si spoluhráče - zapojit se může celá rodina.
Prohlédněte si, jaké barvy máte v okolí nebo na oblečení všech hráčů, aby byla pro
vás následná hra jednodušší.



Hra:
Určete si prvního vedoucího, který bude říkat říkanku a vymýšlet barvy.



Postavte se všichni blízko sebe a poslouchejte vedoucího.



Vedoucí hráč začne nahlas říkat říkanku „Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku…“
a vždy si nějakou libovolnou barvu vymyslí a zvolá ji nahlas.
Ostatní hráči ihned vyhledají ve svém okolí danou barvu a dotknou se jí.




Vedoucí hry zároveň vyběhne k ostatním hráčům a snaží se chytit ty, kteří barvu
nevidí a nedotýkají se jí nebo k ní ještě nestihli doběhnout.



Kdo se nechá chytit jako první, stává se v dalším kole vedoucím.
Hra je skvělá na ukrácení dlouhé chvíle a procvičení barev. Zkuste vymýšlet i
neobvyklé kombinace, které najdete např. na oblečení spoluhráčů, třeba „zelená
s puntíky“ nebo „černá s bílými proužky“, aby byla hra ještě těžší.

Tak, to by bylo pro tento týden vše. Snad se ti alespoň něco zalíbilo a doufáme, že
se brzy sejdeme opět ve školce.

