Ahoj moje milé Sovičky. Moc vás zdravím další týden, ve kterém jsem si
pro vás společně s vílou Sněženkou připravila několik činností na každý
den, které se zaměřují na přícházející jaro.
TÉMA: KDYŽ JARO ZAŤUKÁ
● pozorujeme náhlé změny v přírodě s typickými znaky nadcházejícího jara
● objevujeme barevnost zahrad, pozorovat, jak roste tráva, jarní květiny,
raší stromy a keře, vracejí se ptáci z teplých krajů
● pozorování posledních zbytků sněhu

Cílem tématu je:
●
●
●
●
●
●
●
●

seznámit se s jarní květinkou Sněženkou
převyprávět pohádkový příběh
rozvíjet slovní zásobu
seznámit se novými jarními básničkami
procvičit si jazyk pomocí artikulačních cvičení
upevnit si počítání 1-10
rozvíjet jemnou motoriku při výrobě sněženku- práce s nůžkami, lepidlem
zopakovat si základní barvy

PONDĚLÍ
S maminkou a tatínkem si přečti krátkou pohádku,
kterou si pro tebe víla Sněženka připravila.
Vzpomeneš si, jaká zvířátka v pohádce byla? Zkus
pohádku převyprávět.
● Pohádka “O ospalém sluníčku”
V měsíci březnu nastává jaro, na které se těší nejen lidé, ale i zvířátka.
Tentokrát ale jarní počasí, po kterém všichni touží, nepřichází. Na některých stromech a
keřích se už sice objevily pupeny, ale na mnoha místech ještě leží sníh a ani bílým kvítkům
sněženek se nedaří proniknout skrz sněhovou peřinku. Na dnešní první jarní den se těšil i
kocourek Mourek. Leží doma v teple u kamen a zklamaný se dívá ven. Z šedivých mraků se
snášejí k zemi bílé sněhové vločky. „Mňau, sluníčko, kdepak jsi? Proč se schováváš za mraky
a nehřeješ? Dnes je přece první jarní den a já jsem se těšil, že budu ležet venku na lavičce v
teple tvých slunečních paprsků. A místo toho se ohřívám u kamen.“ Ale sluníčko nic, ani z
mraků nevykouklo. Také pejsánek Hafánek je smutný. „První jarní den by přece měl být
doopravdy jarní, ozářený sluníčkem, ne zasněžený. Místo pobíhání po rašící travičce se
schovávám před chumelenicí sněhových vloček do boudy. To nám jaro nějak divně začíná.
Haf, haf, sluníčko, kde jsi? Proč nesvítíš a nehřeješ?“ Ale sluníčko zase nic, ani z mraků
nevykouklo. I vrabeček Drobeček se diví. „Takhle jsem si první jarní den nepředstavoval.
Chtěl jsem hledat něco dobrého k snědku na sluníčkem vyhřáté trávě a zemi, a místo toho
poskakuji ve sněhu. Pí, pí, sluníčko, zasviť aspoň maličko.“ Ale sluníčko zase nic, ani z
mraků nevykouklo. Spí a hlásky Mourka, Hafánka ani Drobečka neslyší. Najednou se však
sluníčko ve své nebeské postýlce zavrtělo. „Co se to děje? Co to slyším? Kdo mě to budí?“
Sluníčko začalo pozorně poslouchat a uslyšelo písničku:

„Hřej, sluníčko, hřej,
hory doly krej.
Povyskoč si výše,
na té naší střeše,
kolo udělej.“

Sluníčko pak uslyšelo, jak děti říkají básničku:

„Vyjdi, vyjdi, slunečko,
na makové zrnečko.
Vyjdi, vyjdi na kopeček,
uvidíš tam pět oveček
a šestého berana se zlatýma rohama.“
Sluníčko odstrčilo mraky, aby vidělo dolů na zem. Dívalo se, odkud jsou hlásky, které slyší.
Uvidělo a uslyšelo, že to jsou hlásky dětí z mateřské školy. I když to venku vůbec na jaro
nevypadalo, děti přece jen svým zpěvem, tanečkem a říkadlem první jarní den vítaly. Právě se
držely v kruhu za ruce, chodily po kruhu a zpívaly: „Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma, ale už je za horama. Hu, hu, hu, jaro už je tu.“ „Propáníčka, děti
zpívají, že jaro už je tu, a já spím, místo abych pěkně jarně svítilo a hřálo. Hned to musím
napravit.“ Sluníčko odsunulo mraky ještě víc začalo svítit a hřát tak, jak to má na jaře být.
Sníh začal tát a všichni se s radostí dívali na modrou oblohu a libovali si: „To je krásný první
jarní den!“

S vílou Sněženkou zavolej na sluníčko a protáhni si tělíčko.
● básnička “Volám tě sluníčko”
● básnička “Na jaře”
Volám tě sluníčko
Volám tě sluníčko, haló, haló,
(ruce k ústům, jako když voláme daleko)
tepla je na světě málo, málo
(mneme si ruce, jako když je zahříváme)
vyjdi a rozežeň mraky, mraky
(ruce do vzpažení, mávají ze strany na stranu)
a já ti pomůžu taky, taky.
(ukazujeme na sebe)

Na jaře
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, pamalu hřeje,
(do stoje, rukama napodobujeme paprsky)
na celou přírodu se už jen směje.
(poskoky snožmo)

ÚTERÝ
Víla Sněženka ráda maluje, tvoří. Zkusíš to i ty?
● VČ- “Sněženka”
Pomůcky: bílý papír, zelený papír podklad,stonky, listy nebo zelená fixa, nůžky,
lepidlo
Postup: poskládej podle fotky, nalep na
podkladový papír, dokresli stonek a lístečky
nebo vystřihni ze zeleného papíru

● Omalovánka.

STŘEDA

Procvič si jazýček s vílou Sněženkou.
● artikulační cvičení - koník, zoubek,
rulička, bonbón, štětec

Víla Sněženka se moc ráda stará o své malé sněženky. Podívej se na
obrázek a zkus říct, co dalšího ráda Sněženka dělá. S maminkou a
tatínkem si můžete říct, co rád/a děláš ty, maminka, tatínek, bratříček
nebo sestřička.
● procvičování zrakového vnímání, rozvíjení slovní zásoby

ČTVRTEK
Víle Sněžence z košíčku vypadaly malé kvítky.
Zkusíš spočítat kolik kvítek bylo?
● rozvíjení předmatematematických
dovedností

(ilustrační obrázek)

Sněženka ti moc děkuje za pomoc s počítáním. Jako odměnu si pro
tebe připravila básničku. Můžeš se ji naučit. Když půjdeš s rodiči na
procházku, zkus sněženku najít a nebo ji máte doma na zahrádce.

Sněženka
Když se březen vydaří,
je to krásné předjaří.
Když se projdeš trochu venku,
hned narazíš na sněženku.

PÁTEK
Všechny květiny, aby mohly růst a byly silné, potřebují sluníčko. I ty
máš určitě sluníčko moc rád/a, že? Venku je pěkně, hned veseleji,
sluníčko hřeje, už nemusíš nosit šály...co dalšího nemusíš nosit….
(čepice, rukavice, bundy, oteplováky, zimní boty)? A protože nám
sluníčko teď na jaře občas nesvítí, tak si ho můžeš zavolat nejen
básničkou, kterou si pro tebe Sněženka připravila v pondělí, ale také
si sluníčko namalovat.
● grafomotorické cvičení- čára
● procvičování malování sluníčka (kruh, čary, vymalování)

Sluníčko má žlutou barvu, to určitě víš. Zkusíš vymyslet, co ještě může
být žluté. A co další barvy, vzpomeneš si? Obrázky ti napoví nebo
řekni ještě další nápady.
● procvičování barev (žlutá, červená, modrá, oranžová, zelená)

Věřím, že se ti všechny činnosti podařily splnit a bavily tě. Víla Sněženka
se už dnes vrací do svého království, kde na ni čekají malé sněženky, se
kterými si jde hrát, zpívat a tancovat. I ty se proběhni za sluníčkem po
lese, zahrádce, zazpívej si svoji oblíbenou písničku. Dávej na sebe pozor,
příští týden tě čekají zase jiná jarní dobrodružtví.
Posílám ti úsměv, p.uč. Marta :-)

