UČÍME SE DOMA
CVIČÍME
Podívej se támhle v trávě - /dřep,rozhlížet se/
kytička vyrostla právě - /ze dřepu pomalu do stoje/
čechrá si zelenou sukýnku - /stoj snožmo,ruce v bok,kroutíme zadečkem/
protahuje si barevnou hlavinku - /stoj snožmo,opatrně naklánět hlavu/
Sluníčku lístky natahuje - /stoj roznožmo,ruce natahovat nad hlavu/
ještě se ospale protahuje - /úklony do stran/
Na louce není jediná - /stoj snožmo,ruce a hlava"ne,ne"/
protože jaro už začíná. - /ruce dělají velké kruhy před tělem.

CVIČÍME I S PRSTÍKY NA RUCE
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK VE VÁZE PLNÉ KOČIČEK
Byl jednou jeden maličký velikonoční zajíček,
ten skočil rovnou do vázy, jež byla plná kočiček.
/ukazováček a prostředníček poskakují po zádech sem a tam/
Pak se mu však zachtělo jít o kousíček dál,
protože vše na světě vždycky rád poznával.
/Ukaz.a prostř.se procházejí po zádech/
Když zajíček ucítí, že někde voní mech,
.rychle z vázy vylézá a skáče po čtyřech
/Ukaz. a prostř.zase poskakují po zádech sem a tam/
Skokem se pak přiblíží k voňavému mechu,
v klidu si ho prohlíží,nemá důvod k spěchu.
/Ukaz. a prostř.jsou na zádech v klidu/
Protože je unavený zajíček náš milý,
v mechu si teď chvilku zdřímne, aby nabral síly.

/uděláme dlaní na zádech krouživý pohyb a tiše přitom "pochrupujeme"/

VYRÁBÍME
-

procvičujeme stříhání po rovné čáře (mladší děti – například travička)
procvičujeme stříhání po klikaté čáře – starší děti (např. vystřihni obrázek v letáků)

RECITUJEME
- opakujeme koledy z předchozího týdne (význam Velikonočních svátků,)
PTÁČÁTKO
Ťuk, ťuk, bílá skořápko, tady malé ptáčátko!
Povol trošku, už chci ven,
prý je dneska krásný den.
Vajíčko je „domeček“ pro zvířecí mláďata. V něm se vyvíjejí, dokud nejsou dostatečně velká.
Kromě ptáků snášejí vajíčka také někteří jiná živočichové. Hádej, které …(hadi, ještěrky,
krokodýli, želvy…) Trochu jiná vajíčka kladou žáby. z nich se líhnou pulci, ze kterých postupně
vyrostou malé žabičky. Z vajíček se vyvíjejí také larvy motýlů a jiného hmyzu. Přijdeš na to,
jakého?

PROCVIČUJEME BARVY

VYPRÁVÍME SI - Poznej pohádku podle obrázku, poslech pohádky, vyprávění pomocí
obrázků a starší děti i skládání obrázků (dějová posloupnost) , tak jak šel čas 😊.

GRAFOMOTORIKA

