Týdenní téma:

„Jaro ťuká na vrátka“ 15.3-19.3.2021
Cíle: vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě, znát charakteristické rysy
předjaří a jara, umět pojmenovat první rostlinky (petrklíč, sněženka,
bledule, …), učit se prožívat radost z přírody.
Motivační pohádka
„O jarním sluníčku“

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze.
Sluníčko se protáhlo, zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní
čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat,
tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo
obláčky a začalo pomalu prohřívat zem. A jaro může začít.
Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo moc
práce najít aspoň skulinku a nakouknout na svět. Mraky měly však
převahu, a tak sluníčko raději nabíralo síly, aby mraky přemohlo další
den.
A skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo, mraky se
polekaly a na mnoha místech se potrhaly. Tak sluníčko s úsměvem
posvítilo na nový den. Všimlo si, že ptáčků i kytiček zase trochu
přibylo, objevilo se i několik berušek, které také zvědavě nahlédly,
jestli už je dost teplo, aby se mohly proletět. A tak jaro pokračovalo.
Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále tepleji.
Sluníčko z jasné oblohy sledovalo, jak se mu práce daří a spokojeně se
usmívalo, protože jaro je tu.

Pondělí 15. 3. 2021
Povídání s dětmi:
Jaro nám pomalu ťuká na dveře, pojďme si říct znaky jara. Jak poznáme, že se
s námi paní zima pomalu loučí? Až půjdete s rodiči ven na procházku, zkuste se
rozhlédnout kolem sebe, jestli tyto znaky přicházejícího jara uvidíte. Když se
pořádně zaposloucháte, uslyšíte hvízdání kosů, uvidíte přílet špačků, na
stromech začínají rašit pupeny, na zemi nám roste nová tráva a začínají nám růst
první květiny, víte, které to jsou? (sněženky a bledule). Který měsíc právě začal?
Je to měsíc březen. To znamená, že začíná jaro. Co se děje venku v tomto
ročním období? Taje sníh, příroda se pomalu probouzí k životu. Které měsíce
patří do tohoto ročního období? Která jsou další roční období? A které měsíce do
těchto období patří? Jak se jmenuje část dne, kdy přijdete do školky/ kdy máme
oběd/kdy chodíte ze školky domů a kdy jdete spát? Zkusíte vyjmenovat dny
v týdnu?
Obrázky prvních jarních kytiček

Hra na tělo:
Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře, hej hopy, hej
hopy, hej hopy hop. Čáp veze sluníčko, točí se
kolečko. hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

Úterý 16. 3. 2021
Včera jste si povídaly o tom, že nás opouští zima a pomalu přichází jaro.
Dnes se naučíme říkanku.
Pojďte si zacvičit a říkanku se naučit

• doprovázet hrou na tělo a rytmizovat
• spočítat slabiky určitého slova (Slun-ce, kyt-ka, li-sty…)
• určovat první a poslední hlásky ve slově (slun-ce, , hlí-na, …)

Slunce
Vyšlo slunce, zasvítilo,(chůze)
na nebi se otočilo,(ruce v bok, otáčení)
každá kytka maličká (podřepy)
radost má ze sluníčka. (ruce v bok a otáčení)
Ke slunci se naklání, (úklony stranou ve vzpažení)
listy z hlíny vyhání.
opakování 2x - 3x, můžete i víckrát :)
Nakreslete nebo namalujte sluníčko, nechte děti pojmenovat tvar jaký má. Ať se rozhlédne nebo ať si
vzpomene a pojmenuje, co je ještě kulatého.
Jakou barvu má sluníčko? co je ještě žlutého? Spočítej paprsky, kolik jich je? (s větším počtem,
dopomoc rodičů)

Dbejte na správný úchop tužky, pastelky, štětce, správnou výslovnost, cviky, důležitý je také rozvoj
fantazie.

Středa 17. 3. 2021
• procvičit si oči, prsty (správně držet tužku) a hlavu (přemýšlet). Úkoly
nám přinesete do školky, až se znovu otevře a společně si je zhodnotíme.

První úkol – Poznáš první jarní květiny ? Pojmenuj je vybarvi a spočítej.
Podle počtu květin,vybarvi kolečka pod rámečkem.

Druhý úkol – Pracovní list – jarní květiny:
Třetí úkol - Děti vybarvují kytičky v bludišti dle pokynů v horní části pracovního
listu.

Můžete s dětmi také procvičit barvy, když kroužky s čísly označíte různými barvami.
Děti pak kytičky v bludišti vybarvují dle barev a určeného směru a počtu.

Čtvrtek18.3.2021
Pojďte si teď zazpívat jarní písničku.
Aby nám to jaro už opravdu přišlo, naučíme se písničku, a to jaro společně
přivoláme (kdyby to přeci jen ještě neklaplo, stejně se ji naučte a ve školce jaro
písničkou jistě přivoláme).

Pátek 19. 3. 2021
Na konci týdne opakování. Společně s rodiči si odpovězte na tyto otázky:
Které máme roční období/měsíc?
•
•
•
•

Znáte i další roční období?
Znaky tohoto jarního období?
Co se děje venku v tomto ročním období?

Popsat části dne? Když přijdete do školky/kdy jdete spát…?

Doplňující omalovánky k tématu,

