Úkoly od

Marušky.

Zdravím Berušky, Kulíšky a Šnečky!
Tak, už je to tady, přišlo jaro a my se bohužel nemůžeme sejít, abychom ho
společně přivítali jako každý rok. Alespoň touto cestou, ho zkusíme společně
přivítat. Zadám vám pár úkolů na tento týden. Úkoly se týkají jara a věřím, že se
vám to společně s rodiči podaří a už teď se těším na výsledek 😊!

1. Příroda se začíná zelenat a vítá jaro. Tvým prvním úkolem bude jít ven a
otevřít oči dokořán. Potom namaluj vše, co jsi venku viděl(a) a co se týká
jara.
2. Najdi strom (Vrba Jíva), na kterém rostou kočičky. Zkus spočítat počet
kočiček na krátké větvičce. Sáhni si na kočičky, jaké jsou?
3. Zkus si vyrobit:

4.Blíží se Velikonoce, požádej rodiče o misku, hlínu a pšenici (stačí i travní
semena) a společně zkuste zasít velikonoční osení, které pozorujte, starejte se o
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Vaše paní učitelky ze školky 😊

Vaše paní učitelky ze školky 😊

JARNÍ HLEDÁNÍ
Dokážeš najít?
5 kamínků

– srovnej je od největší po nejmenší

šišku

– zkus ji hodit třeba do kmenu

stromu. Trefíš se?

malý klacek

– Nakresli nějaký

obrázek nebo třeba své jméno do hlíny.

ptáčka

– rozhlédni se kolem sebe. Vidíš ptáčka?

Dokážeš ho pojmenovat? Zkus napodobit jeho zpěv.

Budeme počítat pomocí pracovních listů. Kdo nemá
možnost si úkol vytisknout, může ukazovat prstíkem😊.

JARNÍ SUDOKU

Kytičky si vystřihni, nalep do správného rámečku. Pro
radost si je můžeš i vybarvit 😊.

Dítě a čas - učíme se dny v týdnu
Nejprve si začneme povídat o tom, co bylo včera, co je dnes, co nás čeká
zítra.
Když už dítě vnímá a vyzná se v pojmech včera, dnes a zítra, je vhodné mu
představit koncept týdnu a jména jednotlivých dní.
K tomu nám skvěle poslouží pomůcka týdenního kolotoče, se kterou si dítě
může točit a opakovat si:
1.
2.
3.
4.

Co je za den?
Jaký byl včera den?
Jaký den bude zítra?
Jak jdou všechny dny po sobě

Kolotoč si podlepíte kartonem a vystřihnete.

S básničkou si procvičíme názvy prstů a zkusíme si
připravit nějakou dobrotu. Co, vy na to?😊

Zkus si s maminkou něco podobného udělat třeba k svačině😊

Jaro nám vklouzlo za vrátka, probouzí se zahrádka.
Sluníčko na nás vykouklo a pak nás zase ofouklo.
My se rýmy nebojíme, vitamíny si připravíme.
Pěkně poproste rodiče a připravte si sendviče.
Nebo rovnou šupky dupky, ovocné zdravé jednohubky.
A než to všechno sníme, tak si dílo vyfotíme.

Výtvarné nápady
https: //www.youtube.com/watch?v=5TneLirsFjc

Tulipány z bramborových tiskátek
Pomůcky: temperové barvy, papírový tácek, brambory, nůž na vykrajování, štětec, čtvrtka
A4 nebo bílý papír.
Pracovní postup: společně s dospělákem nebo starším sourozencem vykrojíme tvar
tulipánu, budeme používat jako tiskátko. Naneseme libovolnou barvou a otiskneme na
čtvrtku, pak domalujeme stonek a lístky.

NESEĎTE DOMA!
Věděli jste, že: BĚH je nejpřirozenější pohybový projev člověka. Je základním ukazatelem
zdatnosti a motorické vyspělosti dítěte. Zaměstnává velké svalové skupiny s rychlým
střídáním a zapojením, příznivě působí na srdce, plíce a látkovou výměnu. Fyziologický
účinek běhu stoupne tehdy, přeneseme-li pohybovou hru ven.
Příklady:
•
•
•
•

běhejte od stromu ke stromu
střídejte běh s chůzí (indiánský běh)
běhejte k určenému cíli
na honěnou

Pokud půjdete na procházku:
•
•
•
•

házejte kamínky do vody
přeskakujte potůček, větve
házejte šišky na cíl, do dálky
vytvořte opičí dráhu – procvičte lezení, přeskakování, běh, skákání apod. –
využijte polínka, větve, žebřík, lavičku, kamínky apod.

Tulipány z bramborových tiskátek

A pokud nám počasí nebude přát?

Pomůcky: temperové barvy, papírový tácek, brambory, nůž na vykrajování, štětec, čtvrtka A4
• Vytvořte opičí dráhu doma – můžete podlézat a přelézat židle, skákat, lézt apod.
nebo bílý papír.

• Procvičte kotrmelec, válení sudů, plazení.
Pracovní
postup: společně
dospělákem
nebo
starším
sourozencem
vykrojíme
tvar tulipánu,
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používat jako
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Naneseme
libovolnou
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a
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na
čtvrtku,
pak
trasu po slepu.
domalujeme stonek a lístky.

