Distanční výuka pro mladší děti – plnění úkolů není povinné.
(starší se mohou inspirovat a také plnit)
JARO SE NÁM PROBOUZÍ" - "JARO, JARO, PŘIJĎ UŽ K NÁM
KYTIČKY JÁ RÁDA MÁM.
PŘIVEĎ S SEBOU SLUNÍČKO
A OHŘEJ ZEMI MALIČKO.
AŽ NA LOUCE NAJDU KVĚT
BUDE ZASE KRÁSNÝ SVĚT."
- nácvik básně
- povídat si o jaru
Cíl - zaměření
seznámit děti s hlavními znaky jara,

•

zapamatovat si krátké texty

•

rozvoj jemné a hrubé motoriky

•

spontánně se projevovat při pohybových a hudebních činnostech

•

procvičování základních barev a počtů do 3 - 5

•

poslech děje a rozhovor o přečteném

•

všímat si změn v přírodě s příchodem jara

•

rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev

•

udržovat pořádek v osobních věcech a hračkách

•

zvládat jednoduché úklidové práce

•

záměrně se soustředit na určitou činnost a udržet pozornost

Nabídka činností
•

JARO – rozhovor nad obrázky jarních květin, poznávání, pojmenování, práce s počty a
barvami

•

vytleskávání slabik slov na jarní téma, rytmizace slov

•

procvičování jemné motoriky – s kolíčkem – hra na ptáčky / otvírání zobáčku /

•

tulipán – otisk dlaně + domalování / vystřihnutí a dolepení stonku a listů ( viz. vzor)

•

kreslení sluníčka ve vzduchu s básničkou – Podívej se Aničko, namaluji sluníčko, ……

•

pozorování a pojmenování prvních jarních květin na procházce

•

seznámení s písní,, Na jaře“, zpěv a tanec s Míšou Růžičkovou na píseň „Jaro, léto, podzim,
zima“ https://youtu.be/Mp8NO5Sy5QE,
zpěv a tanec s panem Svěrákem a Uhlířem na píseň „Jaro dělá
pokusy“ https://youtu.be/JEC-LU3qs-k

•

•

říkanka s pohybem ,, Brouček“

•

pozorování ptáků a jarních změn v přírodě

•

omalovánka „Jarní louka“ – jakákoliv, dle vlastní volby

•

navlékání korálků

•

procvičování jak se jmenuji celým jménem, jak se jmenuje maminka a tatínek

•

pexeso jarních květin, zvířátka, pohádky aj.

Báseň:
„Podívej se Aničko“

Podívej se Aničko, namaluji sluníčko.
Sluníčko má očka, jako nějaká kočka.
Vesele se usmívá a při tom si povídá:
Svítím, svítím na stromy,
Svítím, svítím na domy,
Svítím také kotěti ale nejvíc pro děti.
Říkanka s pohybem:
„Brouček“

Lezu jako brouček, (lezeme po čtyřech)
šikovný jsem klouček.
Brouček leze na kytičku (zvedáme se pomalu do kleku)
vyhřívá se na sluníčku.
Sluníčko má každý rád, (máváme sluníčku)
je to přece kamarád.
Báseň

„ Sněženka“
Táta včera navenku,
našel první sněženku.
Vedle petrklíč,
zima už jde pryč!

nácvik básně, vybarvit omalovánku petrklíč

Vyjděte na společnou jarní procházku, zkuste splnit všechny úkoly, co jsou
na papíru napsané. Potom si namalujte počasí, vybarvěte obrázky a
můžete jarně ozdobit celý papír.
Přejeme krásnou vycházku.

Míša Růžičková - Jaro, léto, podzim, zima (Minidisko Cvičíme s Míšou 6) (ukvid.net)
Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř - Jaro dělá pokusy (ukvid.net)
Cvičíme s Veronikou na O2 TV Sport 16/2020 - Cvičení s dětmi - YouTube –
Jarni-louka-omalovanka.jpg (700×989) (mschodov.cz)

Karel Černoch - Večerníček - YouTube

JAK SLUNÍČKO CHTĚLO SPÁT
Bylo jednou jedno nebíčko, na nebíčku svítilo a hřálo sluníčko Žluťásek.
Také tam pluly mraky, měly krásné modré, bílé fraky. Když se ukládal den ke
spánku, měsíček Čeníšek vykukoval ze svého domečku a pobrukoval si písničku.
"Slunce, sluníčko, jdi spát. Já budu lidem a zvířátkům svítit do oken. Až nastane
zase den, půjdu spát, abys mohlo, sluníčko, hřát."
Tak to bylo každý den. Jenže, jenže milé děti, co se stalo. Měsíček
Čeníšek jednou večer svítil, a tu uviděl na paloučku krásnou a veselou vílu
Kopretinku tancovat. Z nebíčka seskočil a s vílou Kopretinkou si poskočil, a
tancoval a tancoval, až se mu zatočila hlava, a najednou bum bác a sebou plác do
studánky Hlubánky. Víla Kopretinka si toho ani nevšimla a utíkala spinkat do
kopretinkové trávy.
Ráno sluníčko Žluťásek vstalo, hřálo a šimralo paprsky všechny lidičky,
zvířátka a kytičky - den celičký. Sluníčko Žluťásek po celodenní práci bylo
unavené a chtělo už jít spát za Sluníčkový kopec do svého domečku, ale měsíček
Čeníšek nikde. Sluníčko Žluťásek volalo: "Haló, haló, měsíčku Čeníšku, už je tvůj
čas svítit." Nic, jenom ticho a klid. Sluníčko Žluťásek si dávalo mnoho otázek:
"Kde je měsíček? Spinká? Nebo si dělá legraci?"
Sluníčko Žluťáska uslyšel mráček Chytráček. "Sluníčko Žluťásku, já ti
pomůžu měsíčka Čeníška hledat." Jak řekl, udělal. Plul, plul a plul k domečku
měsíčka Čeníška. Zaklepal ťuky ťuk, ťuky ťuk, ale v chaloupce bylo ticho tichoucí.
Mráček Chytráček otevřel dveře a zjistil, že měsíčkova postýlka je ustlaná.
Měsíček čeníšek vůbec doma nebyl. Zavřel dveře od chaloupky a pluje dál.

Co je to za křik? Mráček Chytráček se sklonil a vidí na zemi lidičky,
zvířátka a jejich mláďátka, jak se dívají na nebíčko a prosí, aby vyšel měsíček
Čeníšek, jinak že nemohou spát, a že sluníčko vypije všechny rybníčky, potůčky,
řeky, a zvířátka budou mít hlad, protože sluníčka žár spálí kytičky, trávu, stromy,
ovoce a zeleninu, kde je mnoho vitamínů.
Mráček Chytráček zavolal na pomoc kamaráda mraka Mračouna.
"Mračoune, prosím, přikryj sluníčko Žluťáska, ať nespálí všechno na zemi. Já pluji
hledat měsíčka Čeníška. Ještě se zeptám mráčka Pozorováčka, zda ho neviděl."
"Mráčku Pozorováčku, neviděl jsi měsíčka Čeníška?"
"Ano, ano, věru - starou belu, viděl, co děláš takovou melu? Támhle, ve
studánce Hlubánce na Kopretinovém paloučku, a už mě nech spát, broučku."
Mráček Chytráček si hned, milé děti, věděl rady. Poprosil sluníčko
Žluťáska, aby natáhlo ke studánce Hlubánce své paprsky. "Měsíčku Čeníšku, chyť
se paprsků, sluníčko Žluťásek tě vytáhne zpět k nám." Měsíček Čeníšek udělal
chňap, ááááá šup - a už se houpá na nebíčku!
Měsíček Čeníšek poděkoval všem - sluníčku Žluťásku, mráčku Chytráčku,
mráčku Pozorováčku a také mraku Mračounovi. Byl celý šťastný, že může svítit na
nebíčku pro všechny lidičky, zvířátka a jejich mláďátka. Od této příhody - nehody
už nelumpačí a hledí si svého.
Podívejte se děti na nebíčko, jestli tam měsíčka Čeníška uvidíte. Pošlete mu pusinku na dobrou
měsíčkovou noc.
Byl tam nebíčkový kopec, na tom kopci měsíčkový zvonec, na ten zvonec
měsíček zazvonil, bim bam, houpy hou, pohádky plují měsíčkovou oblohou houpy hou, houpy hou...

-

společné povídání o slyšeném textu – otázky x odpovědi dítěte
nakreslit obrázek - ilustraci k této pohádce

Prosíme, uchovávejte všechny vypracované pracovní listy,
namalované obrázky, výrobky. Vše, co s dětmi doma během
distanční výuky splníte. Až se děti do školky vrátí,
společně založíme práci do dětských portfolií a uděláme
výstavku.
Zdravíme všechny děti, těšíme se na vás!!!!

