Ahoj

jestlipak se ti stýská, mně ano. Raději bych si s tebou povídala, hrála si, takto přes počítač to je hrozně
smutné. Nikdo mi neodpovídá, nikdo se nesměje, zkrátka už se na tebe těším.
Tento týden jsem si pro tebe připravila téma „Jaro ťuká na dveře“.
Těšíš se? Tak pojď na to.
Obsah:


JARNÍ LOUKA

Popros mamku nebo taťku, aby ti vše potřebné vytiskli. Připrav si lepidlo a slep si pozadí do velikosti
cca A3 a patnáct vystřižených komponentů si přidělej, například pomocí suchého zipu. Můžeš si za
každý den na pozadí přidat jeden komponent podle svého uvážení . Po ukončení výuky se mi můžeš
pochlubit s každým dnem, kdy jsi se distančních úkolů zúčastnil/a.
Po návratu do MŠ může materiál sloužit jako skládačka.


VČELKY

Jedna včelka = jeden den v týdnu, kdy plníš úkoly distanční výuky. Materiál ti umožňuje orientovat
se ve dnech, kdy plníš úkoly po dobu uzavření MŠ.


MRAKY

Stejný princip jako ,,VČELKY".

Pondělí

 Rozhovor o jaru 
Připrav si knížku, nejlépe s jarním tématem.
Popovídej si s rodiči nad obrázky z knížky, kterou jsi si prohlédl/a.
Jak se mění příroda na jaře, co dělají dospělí a děti na jaře, jaké činnosti - otázkami tě rodiče dovedou
ke správným odpovědím, tedy k charakteristickým znakům jara:
•
změna času prodlužování dne ( světlo déle)
•
teplejší počasí, více sluníčka
•
změny na zahrádkách (co vše se musí udělat než vyroste zelenina…)
•
vítání jara
•
kvetou a rostou rostlinky
•
probouzí se zvířátka
•
ptáci přilétají z teplých krajin
Jednu pohádku ti posílám.

Pohádka o jarním sluníčku

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se protáhlo, zamrkalo a
usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají
zpívat tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo obláčky a začalo pomalu
prohřívat zem. A jaro může začít.
Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo moc práce najít aspoň skulinku a
nakouknout na svět. Mraky měly však převahu a tak sluníčko raději nabíralo síly, aby mraky přemohlo
další den.
A skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo a mraky se polekaly a na mnoha místech se
potrhaly a sluníčko s úsměvem posvítilo na nový den. Všimlo si, že ptáčků i kytiček zase trochu
přibylo, objevilo se i několik berušek, které také zvědavě nahlédly, jestli už je dost teplo aby se mohly
proletět. A tak jaro pokračovalo.
Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále tepleji. Sluníčko z jasné oblohy sledovalo,
jak se mu práce daří a spokojeně se usmívalo, protože jaro je tu.

Úterý

 Co takhle básničku 
Líbí se ti? Zkus ji ztvárnit pohybem. Vím, že ti to jde skvěle  Spočítej, kolik koťátek je na obrázku.
Jsou všechna koťátka stejná? Jaká kytička je na obrázku? Kdo ťuká na vrátka? Jaká jsou koťátka? Jak
si hrají? Kde se choulí sněženka? Na koho se směje? Co dělá klubíčko? Proč?

Středa

 Zacvič si s mamkou, taťkou…

DOTKNI SE ZEMĚ
Pohybuj se v prostoru pokoje za doprovodu rychlé hudby, podle toho, která písnička se ti líbí a
kterou máš rád/a. Jakmile hudba přestane hrát, uslyšíš povel mamky, taťky „Dotkni se země
dlaněmi!!“, dotkneš se podlahy dlaněmi. Mamka, taťka postupně vyjmenovává všechny části lidského
těla.
Zapojíme i mamku, taťku. Můžou běhat také a pokyny dávej ty 

A teď si vyzkoušej básničku s pohybem 

Čtvrtek

 Ani písnička chybět nebude 
A jestli máš doma bubínek, triangl, rolničky…, využij je, hraj, bav se a zpívej 

Pátek

 Slož si tulipán 
Protože vím, že rád/a vyrábíš, posílám ti návod, jak složit tulipán. Ten pak dej mamce, jistě jí udělá
radost 

Jak udělat origami tulipán krok za krokem

 Máš chuť kreslit? Co třeba motýlka?
Nech se inspirovat…

Mávám ti na dálku. Měj se pěkně a nezapomeň mi posílat fotky, obrázky. Těším se na ně i na tebe.
Tvoje paní učitelka Šárka

