14. března 2021
Ahoj kamarádi.
Už je to 14 dnů co máme zavřenou školku. Už se nám po
vás stýská. Nikdo se tu nedohaduje o auta, nikdo nevylívá
čaj, molitanové kostky nelítají vzduchem, pastelky a barvičky leží smutně na výtvarném stolku,
zajíčci zavěšení na okně se jen teskně pohupují … No prostě naše třída lištiček je celá smutná a
opuštěná. Snad se to brzy změní.
Všimli jste si, že už na nás ťuká jaro? Pomalu se mění počasí. Je tepleji a sluníčko víc hřeje.
Vykvétají první kytičky. Našli jste sněženky? Jehnědy? Kočičky? Všimli jste si na stromech nalitých
pupenů. Už se klubou první květy a listy. Už jste vyjeli opatrně na kole, nebo koloběžce? Doufám,
že hodně chodíte ven a všechnu tu krásu kolem pečlivě zkoumáte a pozorujete. Nakoukněte do
trávy. Už tam rejdí první mravenci a broučci.
Až půjde maminka do obchodu, poproste ji o sáček velkých fazolí. Budeme je potřebovat.
A až přijdete domů z před-jarní vycházky, zkuste si splnit naše nové úkoly. Nemusíte je tisknout.
Už jste šikovní a hravě si je překreslíte na čistý papír.
Hodně radosti z přicházejícího jara vám i rodičům přejí učitelky Renata a Eva

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

Spočítej sněženky. Spočítej petrklíče. Čeho je víc? Kolik dohromady?

Náš jarní pokus:
Nejprve si najdi prázdnou, čirou PET láhev.
Popros tátu o ustřižení. Vznikne velký kelímek (pozor! Je ostrý) Hranu můžete oblepit lepící
páskou.
Při vycházce si naplň kelímek zeminou. (nejlepší je z krtkovy hromádky).
Od maminky si vypros 5 fazolí,
nebo hrášků a zasaď je k okraji láhve.
Těsně ke stěně.

Zalévej každý den, aby byla zemina vlhká.
Pozoruj!!! Za několik dnů se fazolka nafoukne, praskne a klíčkem začne odemykat zem. Dolů
poroste kořínek a nahoru první lístky…..

Jsi ŠIKULKA

Umíš spočítat všechny fazolky na obrázku?
Na jakou hlásku začíná slovo fazole?
Vymysli další slova začínající hláskou -FVytleskej slovo Fa-zo-le. Kolikrát jsi tleskl? (kolik má slabik?)
Procvičíme i s jinými slovy : hrách, semínka, sněženka, petrklíč, kos, jaro……

Pohrát si můžeme i se semeny fazolí.
Dáme na stůl 2 talíře a na každý několik fazolek (čehokoliv)
Kde je víc?
Kolik musíš přidat (ubrat) aby bylo stejně?
Kolik je vpravo, kolik vlevo, kolik dohromady?
Ubíráme, přidáváme, mícháme……
Na závěr si můžeme sestavit luštěninový obrázek.
Luštěniny si můžeme jen poskládat, nebo přilepit, nebo vmáčknout do plastelíny.

Na okno si můžete vystříhat barevné jarní ptáčky. Obrázek s podobným námětem se bude určitě
líbit i babičce….

A naučit se k tomu hezkou písničku. Alespoň text:

Omalovánku si vykresli.

Pozorujte mravence. Na obrázku, ale i venku. Poproste tátu, dědu - pokud má, půjčí vám lupu.
Potom si několik mravenců nakreslete a vystřihněte.
Venku na zahradě, nebo na vycházce si můžete postavit z kolíčků, kamínků a trávy mraveniště a
svoje mravenečky tam ubytovat. Určitě se jim tam bude líbit a možná váš úkryt využijí i živí broučci

- CD - Polámal se mraveneček (maxim Turbulenc ) najdete doma? Vyguglíte s rodiči?Nebo
Dádinu Žížalu, nebo nějakou jinou…?Pusťte si píseň třeba i o jaru a můžete si zazpívat, zacvičit,
zatancovat...

Vyprávěj co vidíš na obrázcích. Nejen podstatná jména, ale i přídavná. Rozvité věty.
Co jsme viděli na procházce?
Co se mi dnes líbilo - nelíbilo?
Kam a proč se vypravíme zítra? Půjdeme hledat jaro?

Na další stránce vykresli obrázek a spoj živočichy s jejich úkrytem (domečkem)
Pod obrázek nakresli ještě 2 kytičky červené, 3 modré a 1 žlutou. Kolik je jich dohromady?
Kterých je nejvíc? O kolik je žlutých méně než červených?…...

Dokresli mráčkům déšť.

Nejprve si ruku procvič! Zkus kreslit padající déšť před sebou ve vzduchu.
Procvič si prsty (mačkání) i zápěstí (kroužky)
Tužku drž špetkovitým úchopem (palec, ukazováček a prostředníček spojíme do špetky a
doprostřed vložíme tužku
Obtáhni několikrát předkreslené čáry a pokračuj na celý řádek…
Je to těžké, ale ve škole se to bude hodit.

Pod okýnka nakresli tolik dešťových kapiček, kolik je v nich deštníků. Deštníky vykresli barevně.

Tvoříme sluníčko:

Zkuste si prohlédnout sluníčka.
Jedno hopsá, je poskládané z barevných papírů.
Druhé nám rozkvetlo, vyrůstají z něj tulipány a je kreslené barevnou křídou.
Třetí je otiskované a malované barvami…
Teď si vyber nějakou výtvarnou techniku a vytvoř sluníčko celé rodině pro radost.

Co by se dalo ještě vyrobit?
Nápadů je ještě fůra a nemusíte tvořit všechno. Tak pro ty, co se doma opravdu nudí:
- ptáčci v hnízdě,
- včelka na okno,
- tvoření – skládání berušky,
- jarní víla – kornoutová loutka – zapouštění barev, lepení papírových kvítků , vásky z vlny…
- uvolňovat ruku můžeme při kreslení velkého šnečka
A také už se blíží velikonoce, tak začněme zdobit...

Co si můžeme s rodiči zahrát?
Doma:
- hra s krabičkami Poznej podle sluchu: Čím jsem uhodila, škrábnutí, přetržení papíru, zaklepání,zacinkání, mlasknutí
- Hledání předmětu podle nápovědy (zima, zima, teplo, tepleji, hořííí )
Venku:
- Fazolky – na chodník si vyznačíme 2 čáry. Start – cíl. Alespoň 2m od sebe. Hráči si položí každý svou
fazoli na start. Cvrnkáním posunují svou fazolku do cíle. Počet fazolí i pravidla si můžeme
přizpůsobit.
- Hra-poznej, co schází - jeden člen rodiny jde za dveře, ostatní schovají, nebo změní nějakou věc

Co můžeme rodičům zazpívat?
Když nám maminka napoví trext, určitě si vzpomeneme, že jsme tyto písničky zpívali již v minulých
letech:

Jaro letí, jaro letí,
má zelená křidélka.
Sukýnku má z konvalinek,
za kloboučkem motýlka.
Kde se vzaly, tu se vzaly,
pampelišky v trávníčku.
Za sluníčkem obracejí,
svoji zlatou hlavičku.

Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře,
hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko,
hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop.

