Téma týdne: První jarní den

Vzdělávací nabídka:




















Kolik máme ročních období? O jakém období si povídáme?
Je důležité, aby jaro přišlo?
Motivační básnička: F. Halas: Co všechno musí dělat jaro (viz příloha)
Co vše najdeme a můžeme pozorovat na zahrádce?
Jakou barvu má sněženka a petrklíč?
Experiment- zasaď si doma semínko (hrášek, fazole, …) a pozoruj, jak roste
Upevňování znalostí levé a pravé strany dle slovní instrukce: příklad: Polož tužku
vlevo od kytičky, vpravo od včelky apod.
Skládej slova z rozstříhaných písmen: Škola (viz příloha)
Procvič si stupňování přídavných jmen: velká fazole, úzký záhonek, dlouhý den, teplý
svetr, vysoký, tmavý, světlý, široký, tenký,
Příklad: malý petrklíč – menší petrklíč - nejmenší petrklíč
Vymodeluj si květinu
Pohádka: „Jarní pohádka“ otázky k pohádce - Jak se jmenovala kytička v pohádce?
Jakou barvu si přála, aby byla její sukýnka? Jak se jmenovala jarní víla? - viz příloha
Básnička s pohybem - H. Doležalová: Jaro
Písnička - Travička Zelená
Bludiště - Včela
Pracovní list
Omalovánky
Něco pro zábavu - domino
Nauč se napsat své jméno

Zpracovala: Michaela Koutecká
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Literární a hudební texty:

Co všechno musí dělat jaro
František Halas
Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natřít.
Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.
Všem hadům svléci kůži,
načesat řádně louky,
spočítat lístky růží
a pruty leštit, brouky.
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Skládanka slov: ŠKOLA
Vystřihni a slož slovo podle vzoru

Zdroj:Gabriela a Milada Přikrylovy - Barevné kamínky
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Jarní pohádka

Bylo, nebylo, dávno tomu. To ještě vládla pevnou rukou Zimní Královna a celý kraj přikrývala
veliká sněhová peřina. Uprostřed lesa pod sněhovou přikrývkou zatím odpočívala malá Fialka.
Čekala totiž na Sluníčko, až ji probudí a ona na kraji lesa rozkvete spolu se svými kamarádkami,
jinými polními květinami. Jen jedno ji trápilo. Nevěděla, jestli ji sluníčko splní její přání. Chtěla
sukýnku modrou, jako nebe nad hlavou a pěkně rozvlněnou, aby se při tanci dobře točila. Se
zelenými lístky by byla sukýnka pěkně nazdobená.
A tak zatím co Fialka ještě pěkně spala, začalo Sluníčko pěkně hřát a chtělo Zimní Královnu
zahnat do severních krajin, kde panovala celý rok. Přálo si, aby se pomalu probouzela jarní víle
Vesna a svým veselým šatem probudila všechny květinky na louce. I tu nedočkavou Fialku. A
jak tak to Sluníčko přemýšlelo, začalo víc hřát a hřálo a hřálo, až nakonec Zimní Královnu
zahnalo do jejího království a rozpustilo všechen sníh, který krajinu přikrýval. Sluneční paprsek
se dostal i do postýlky, ve které Fialka spala, a lehce ji polechtal, aby se probudila. Fialka
napřed vykoukla jen svými zelenými lístky. Chtěla se totiž podívat, jestli Sluníčko nezapomnělo
na svůj slib s modrou sukýnkou. Už se nemohla dočkat a vystrčila i hlavičku a zavolala na
Sluníčko: „Tak co, Sluníčko, nezapomnělo jsi na mě? Já bych tak ráda modrou sukýnku.“
A Sluníčko se usmálo a kývlo na Fialku: „Jen se neboj a pojď na louku. Budeš mít modrou
sukýnku, jak sis přála. Jen abys Fialkou zůstala.“
Fialka se usmála, probudila i své kamarádky a vyběhly na louku. Sluníčko vzalo modrý mráček
a všechnu modrou barvu na Fialku a její kamarádky z mráčku na ně vylilo. Jen chyba byla v tom,
že Fialka běhala po louce a modrá barva se na všech sukýnkách nezachytila. A tak měly některé
modrou sukýnku, některé bledě modrou a některé dokonce zůstaly bílé. Nevěříte?
Tak až půjdete na jaře na louku a uvidíte rozkvetlé fialky, přesvědčte se, že jejich sukýnky
nejsou stejně modré. Také některé voní víc a některé méně. Jsou ale všechny krásné
a připomínají nám, že Jaro už přišlo a Zimní královna odjela do svých krajin. A všem fialkám se
od té doby říká violka vonná.

Zdroj: hostisova.knihovna.info
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Jaro
Hana Doležalová
Podívej se, támhle v trávě,
(dřep, rozhlížet se)
kytička vyrostla právě,
(z dřepu do stoje)
čechrá si zelenou sukýnku,
(stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem)
protahuje si barevnou hlavinku.
(stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu)
K sluníčku lístky natahuje,
(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)
ještě se ospale protahuje,
(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)
na louce není jediná,
(stoj snožmo, hlavou „NE“)
protože jaro už začíná.
(stoj snožmo, ruce dělají velká kola před
Zdroj: https://www.predskolaci.cz/jaro-3/13978
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Zdroj: http://fletnicka.blogspot.com
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Bludiště – najdi včelce cestu ke kytičce

Zdroj:www.google.obrázky.cz
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Zdroj: barevné kamínky – Gabriela a Milada Přikrylovy
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Domino jarních květin

Zdroj: pinterest.com
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Zdroj: pinterest.com
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Zdroj: pinterest.com
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