Tak ahoj děti, vás při další práci. Nejdříve si na přivítanou můžete pustit
s maminkou tento odkaz
1. https://www.youtube.com/watch?v=wbCx4EWfBHM
2. Tak a teď ještě krátké vyprávění o jaru
https://www.youtube.com/watch?v=l9gI7HsJybU
3. Zazpívej si s námi písničku
https://www.youtube.com/watch?v=pBc2qopFlzk
Jaro nám pomalu ťuká na dveře, pojďme si říct znaky jara. Jak poznáme, že se
s námi paní zima pomalu loučí? Až půjdete s rodiči ven na procházku, zkuste se
rozhlédnout kolem sebe, jestli tyto znaky přicházejícího jara uvidíte. Když se
pořádně zaposloucháte, uslyšíte zpěv skřivana, hvízdání kosů, uvidíte přílet
špačků, na stromech začínají rašit pupeny, na zemi nám roste nová tráva a
začínají nám růst první květiny, víte, které to jsou? Jsou to sněženky a bledule.
Víte, který nový měsíc nám dnes začal? Je to měsíc březen. V tomto měsíci nám
také začíná jaro.
4. Tak a teď poprosíme rodiče, aby Vám přečetli jarní pohádku

J a r n í p o h á d ka
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.
5. A máme tady po pohádce pro vás připravený první jarní úkol

Rozkvetlý jarní plot
Máme tu jaro. Roční období, kdy se nám začíná příroda probouzet. V přírodě
můžete sledovat, jak začínají kvést první jarní kytičky.
Pojďme si společně jarní barevné kytičky vytvořit a ozdobit s nimi školkový
plot. 🙂 Ale pozor, pracovat budete jen pod dozorem rodičů 
Jak na to? Je to snadné. S maminkou nebo tatínkem to společně zvládnete.

Co budete potřebovat? Barevná víčka od pet lahví, pečící papír, žehličku.
Postup:
Postup:


Vyber si barevná víčka a poskládej z nich na pečící papír ( jinak nejdou
kytičky odlepit) květinku, která se ti líbí. Pak ji překryj druhým pečícím
papírem. Teď je řada na rodičích, kteří vezmou žehličku, nastaví ji na co
nejvyšší stupeň a přiloží ji na kytičku. Víčka se pod teplou žehličkou
začnou rozpouštět, až se z nich stane “placka” 🙂 . Ale pozor, nesahejte na
ni. Je velmi horká. Je dobré ještě za tepla dát opatrně kytičku na tvrdou
plochu a zatížit, dokud nevychladne. Můžete do ní špejlí udělat dírku,
jinak budete muset dírku na zavěšení později s tatínkem provrtat, aby se
dala připevnit na plot a je hotovo . A teď hurá ke školce, ozdobit s ní
plot 🙂 u Sluníček. Dobře to poznáš, protože tam již možná nějaké
květinky budou. Sbírejte víčka i do školky 

Dokonce se můžeš o jarních kytičkách dozvědět i nějakou zajímavost, které si
vyhledáš s rodiči na internetu. 😉 Některou nám můžeš i nakreslit 

6. Pexeso - rozstříhej a zahraj si s rodiči
7. Naučte se básničku zpaměti a řekněte ji třeba mamince, tatínkovi.

8. Nejdříve vykresli pěkně oblouky na duze a duhu vybarvi

9. Tak a teď si budeme hrát s čísly, vyhledej čísla a zaškrtni je stejnou barvičkou

10. Tak a teď se běžte na chviličku proskočit na písničku „Jaro. Léto.“
(písničku máte také na našem webu)
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE
11. Tak a teď se usaďte za odměnu a pošlechtěte si pohádku o jaru a
převyprávějte, o čem byla?
https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c

12. Hledej, který obrázek se dívá jinak?

13.

14. Zajdi s rodiči na procházku, vyhledej květinky, které pak zakroužkuj 

15. Dokresli do čtverečků počet koleček, které ukazuje kluk na prstech 

17.

Tak ať vás úkoly baví 

Obsah:
1. Písnička 7 Přišlo jaro do vsi
2. Chaloupka na vršku (3) - Jak se Andulka bála Smrtky (Na sv. Řehoře čáp letí
přes moře, žába…)
3. Písnička „ Hřej sluníčko hřej“
4. Jarní pohádka
5. Jarní tvoření z pět víček
6. Pexeso
7. Básnička
8. Grafomotorika – oblouk
9. Hra s čísly
10. Cvičení s písničkou
11. Pohádka o jaru
12. Hra na postřeh, hledej, co je jinak
13. Grafomotorika
14. Poznávej kytičky –
15. Dokresli do čtverečků počet koleček, které ukazuje kluk na prstech 
16. Zvířátka slabikuj a počítej
17. Rytmizace slov

