Téma týdne: POSLOVÉ JARA
Vzdělávací činnosti:
-

Opakování: Roční období, měsíce v roce, dny v týdnu

-

Jaké známe kytičky? Prohlížení knížky, obrázků, encyklopedie.

-

Na jakou hlásku začíná název kytičky, ptáčka, rozložení na slabiky

-

Příroda se probouzí, co nám začíná kvést.

-

Pozorování změn v přírodě.

-

Používat opaky SVĚTLO x TMA, DEN x NOC…….

-

Kdo se k nám bude vracet z teplých krajů? Stěhovaví ptáci (čáp, vlaštovka, skřivánek).
Proč odlétají na zimu? Přezimující ptáci (vrabec, sýkorka, kos).

-

Kdo se probouzí ze zimního spánku?

-

Na procházce počítání kytiček, stromů…

-

Poslech zpěvu ptáků (na procházce, z okna).

-

Počítání různých předmětů - číselná řada 1-10 poznáváme číslice, přiřazování
předmětů k jednotlivému číslu – upevňování početní představy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10

- Pracovní listy + hádanky (grafomotorika, rozvoj předmatematické dovednosti, zrakové
a sluchové vnímání…)
-

Pohádka „Zpěváčková pohádka“

-

Říkanka s pohybem „Haló všichni vstávejte“

-

Písnička „Ptačí ráno“

-

Ptačí tanec viz odkaz níže (děti již umí, můžou si ho zopakovat) BibiBum

Zpracovala: Karolina Pozlerová

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo

Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/333618284877310920/

Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/376543218839549230/

Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/806777720729066475/

Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/540220917788412515/

Zdroj: https://cz.pinterest.com/cikrdlov/pt%C3%A1ci-v-zim%C4%9B/

Zdroj: https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/575-jaro-ii.grafomotorikaZdroj: https://www.facebook.com/epredskolaci/posts/1936239166498263/

Zpěváčkova pohádka
Ludmila Lujková
Milé děti, jsem tady já, vaše Vyprávěnka, s pohádkou pod peřinku. Tuto pohádku mi vyprávěl
Kašpárek z království Jarního. Bylo jednou voňavé a zpěvavé království Jarní a v tom království
vládl král Jarňáček Zpěváček. Vždy začínal vládnout 21. března. Královské žezlo dostal od
královny Zimy Běloučké. Mnoho a mnoho let bylo vše v pořádku, ale letos se staly prapodivné
věci. V první den své vlády se král Jarňáček Zpěváček oblékl do svého královského šatu, na
hlavu si dal voňavou kytičkovou korunu, a když mu paní královna Zima Běloučká předala
královské žezlo, chtěl začít zpívat jarní píseň Travička zelená, to je moje potěšení… Ale co to?
Nevyšel z jeho úst ani hlásek. Všichni v Jarním království byli smutní a přemýšleli, co se to králi
mohlo stát. I paní Zima byla z toho smutná tak, že rozfoukala bílý oblak sněhu na zem a všichni
lidé a děti byli překvapeni rázem. Tů tů tů tů tů! Auto s paní doktorkou Sovou Moudrou přijelo
do Jarního království. Paní Sova prohlédla krále Jarňáčka Zpěváčka a začala přemýšlet a
vymýšlet, jak by mu pomohla vrátit hlas. Přemýšlela a přemýšlela a tu jí někdo do ouška šeptá
tichým hláskem: "Paní Sovo Moudrá, to jsem já, skřítek Chytrolínek, já vím, co se stalo panu
králi. On se napil studené vody ze studánky Zimánky, místo aby se napil ze studánky Jarňánky."
"Děkuji ti skřítečku Chytrolínku, aspoň vím, jak ho mám léčit." Paní Sova zavolala královy
pomocníky Skřivánka a Kosa. Poprosila je, aby letěli ke studánce Jarňánce, nabrali do zobáčku
jarní vodu a dali jí napít panu králi. Ještě než odletěli, tak jim připomněla, jaké kytičky kvetou
u studánky Jarňánky - bledulky, sněženky a petrklíč - ten je k jaru klíč.
Skřivánek s kosem se rozloučili se Sovou Moudrou a letěli přes kopce, lesy a pole, až byli dole
u studánky Jarňánky. Nabrali do zobáčku jarní vodičku, odpočinuli si chviličku a letěli přes
kopce, lesy a pole zpět do Jarního království. Tam už je všichni očekávali.
Paní doktorka Sova Moudrá poprosila Kosa a Skřivánka, aby dali napít jarní vody králi
Jarňáčkovi Zpěváčkovi. Hned po prvním doušku král vyskočil úplně zdravý a začal zvučným
hlasem zpívat píseň Travička zelená. A celé jeho království s ním zpívá a jaro vítá! Paní Zima si
šla odpočinout, přikryla se zimní peřinou a spinká, spinká, spinká a zdá se jí bílý zimní sen…
A teď děti po pohádce šupky dupky do postýlky, přikryjte se jarní voňavou peřinkou, král
Jarňáček Zpěváček vám bude zpívat houpavou písničku: Houpy hou, houpy hou, sny k vám,
milé děti, plují noční oblohou, houpy hou, houpy hou…
Byl tam Květinkový kopec, na něm voňavý zvonec, na ten zvonec zazvonili - bim bam bim, a
Zpěváčkovy pohádky je konec, bim bam bim.

Otázky pro děti: Jak se jmenovalo království, ze kterého byl Kašpárek? Jaké bylo Jarní
království? Kdo v něm vládl a kdy? Co si dal první den na hlavu Jarňáček? Co se stalo panu
králi? Kdo mu pomohl? Jaké kytičky kvetou u studánky?

Zdroj. https://cz.pinterest.com/pin/464433780299258734/

