UČÍME SE DOMA
CVIČÍME
SLUNCE
Vyšlo slunce, zasvítilo,

- chůze na místě

na nebi se otočilo,

- ruce v bok, otočka

každá kytka maličká,

- podřepy

radost má ze sluníčka.

- ruce v bok, poskoky snožmo na místě

Ke slunci se naklání,

- ruce v bok, úklony stranou

listy z hlíny vyhání.

- pomalé zvedání rukou až do vzpažení

ZPÍVÁME
Travička zelená, Hrálo si koťátko na trávníčku, Zlatá brána
Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř - Jaro dělá pokusy ↓
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

VYRÁBÍME
Navlékání korálků z brček ↓
Potřebujeme brčka, širokou izolepu nebo lepící folii, třpytky, úzké stužky, ubrousky, nůžky,
jehlu nit. Princip je jednoduchý – ustřihneme si izolepu v délce o něco větší než je brčko,
položíme, brčko přilepíme dolů a zdobíme lepivou plochu: posypeme třpytkami, poklademe
stužkami...popř. nakonec přidáme obdélník ustřižený z 1 vrstvy ubrousku (tak, aby nahoře
nepřesahoval a zbyla nám lepivá plocha), zarolujeme, nastříháme a máme co navlékat

Stojánky na velikonoční vajíčka ↓

http://krokotak.com/2019/04/easter-egg-holders-glueless-just-fold/

RECITUJEME
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vajíčka
V ošatce mám vajíčka,
co snesla mi slepička.
Jsou tam krásně malované,
nebo pěkné bílé,
jen si vemte koledníci,
které jsou vám milé.
Králíček
Běží bílý králíček, v tlapičce má košíček,
v něm barevná vajíčka, co mu dala slepička.
Koho potká, tomu praví, že mu přeje štěstí, zdraví,
hezky se naň usměje, srdíčko mu zahřeje.

HRAJEME SI
Hra Pravda, nebo lež?
Tato hra upevňuje a rozšiřuje znalosti o jednotlivých ročních obdobích, napomáhá slovně formulovat
jejich typické znaky, vede děti ke schopnosti samostatného a pohotového rozhodování o pravdivosti
daných vět.
Připravíme si věty o ročním období. Dítě pozorně naslouchá, a pokud zazní lež, zvedne ruku.
Příklady vět:
V zimě stavíme sněhuláky. Na jaře kvetou stromy. V létě chumelí. Na podzim sbíráme houby. V zimě
dozrává ovoce. V létě bývá teplo a slunečno. Na podzim bývají často bouřky. V létě se některá zvířátka

ukládají k zimnímu spánku Na jaře se rodí mláďátka. Na podzim zrají jahody. V zimě se koupeme v
rybníku.V zimě nosíme čepice, šály a rukavice atd.
V závěru hry shrneme s dítětem, co jsme si při hře zopakovali nebo co jsme se dozvěděli, a vyjmenujeme
všechna roční období tak, jak jdou po sobě. Vrátíme se případně k tomu, v čem dítě chybovalo.
Nezapomeneme si říci, jaké roční období máme nyní a jaké bude bezprostředně následovat.

VYPRÁVÍME SI
Poslechni si básničku a odpověz na otázky.
DVA MEDVĚDI
Je tu jaro. Sněhy tají.
Medvěd s bratrem medvědem
na břehu si povídají:
„Kampak letos pojedem?“

„Obleva už ledy boří.
Co abychom, pane bratře,
vyrazili třeba k moři?
Můžeme tam doplout na kře.“
A tak ti dva hnědí bratři
zapřáhli dva úhoře.
Za týden anebo za tři
vylodí se u moře.
Užijí si vlnky slané,
vodu hebkou jako samet.
A pak jeden řekne: „Pane,
pojďme domů. Mám chuť na med.“

Otázky: O kom je básnička? Kam se bratři medvědi rozhodli jet? Jakým způsobem cestovali? Na
co se doma těšili? Co se na jaře děje v přírodě? Na co se na jaře těšíš ty?
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