
Zdravíme rodiče a děti!
Opět jdeme za Vámi s  připravenými aktivitami k Vám domů...

Téma:         JARO DĚLÁ POKUSY...

1. Jestlipak víš, jaké jsou hlavní znaky jara? Co všechno se mění v 
přírodě? Jaké je počasí? Jak se na ven oblékáme? Obrázek napoví...

(Procvičujeme logické myšlení, slovní vyjadřování)



2. ZKUS VYŘEŠIT OBRÁZKOVÉ SUDOKU

(Procvičujeme logické myšlení,  rozvíjíme zrakové vnímání , jemnou motoriku.)



3. TADY JE PÍSNIČKA O JARU

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

Jaro dělá pokusy (text)

Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy.
Dříve, než se vlády chopí, vystrkuje periskopy.

Než se jaro osmělí, vystrkuje podběly.
Ty mu asi dolů hlásí, čerstvé zprávy o počasí.

Jaro! Je to v suchu,
zima už nemůže,
stoupá teplota vzduchu
a míza do růže.
Povídám: jaro! Je to v suchu,
vichry už nedujou,
nahlas nebo v duchu
lidi se radujou.

U dopravní cedule vyrostly dvě bledule,
blízko telegrafní tyče vyrostly dva petrklíče.

Mravenci už pracujou, holky sukně zkracujou,
slunce svítí, led je tenký, jaro vem si podkolenky.

Jaro! Je to v suchu,
zima už nemůže,
stoupá teplota vzduchu
a míza do růže.
Povídám: jaro! Je to v suchu,
vichry už nedujou,
nahlas nebo v duchu
lidi se radujou,
stromy se radujou,
keře se radujou,
ryby se radujou,
mouchy se radujou,
myši se radujou,
dveře se radujou,
okna se radujou,
vopice se radujou,
kočky se radujou,
sloni se radujou,
ministři se radujou.

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k


4.  OMALOVÁNKA...

Poznáš kytičku?
 



5.  PROCHÁZKA...

Jarní procházka

Najdi venku na procházce, co vidíš na obrázcích. Obrázky m žeš ů
vybarvit.

ptá ekč keř kámen

strom kv tinaě hmyz

lavi kač sluní koč mrak



6. VYRÁBĚNÍ...

Jarní květinové nápady

Zlatice... 

Pomůcky: barvy, tuš, krepový papír popř.barevný papír

Postup:

Rozfoukáme barvu nebo tuš po výkresu a dolepíme natrhané kousky krepového papíru ( zlatý 

déšť).

Ještě je tady pěkná kytička...třeba na stůl...



7. JARNÍ ÚKLID POKOJÍČKU...

Tak jdeme na to! A pomůžeme i mamince a tatínkovi, co bude třeba...

 

8. NAKRESLI JARNÍ OBRÁZEK.

Až bude školka otevřená, doneseš obrázek, který si dáme na pěknou 
novou tabuli ve třídě. 

Zatím je prázdná a čeká na tvoje dílko...



9. Krátké čtení o jaru. Děti mohou číst obrázky...



10. Trochu počítání...
Vybarvi tolik kytiček, kolik je v rámečku puntíků. Potom puntíky 
nebo kytky v řádku spočítej.
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