DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
na týden od 15. 3. do 19. 3. 2021

Téma týdne: JARO ŤUKÁ NA DEŘE

Ahoj Žluťásci, Bělásci a Modrásci, posíláme vám aktivity na další týden. Za
malou chvilku už bude první jarní den a začne krásné období jara. Společně s
rodiči tak můžete poznávat jarní kytičky, plnit jarní úkoly doma, nebo i na
procházce ve svém okolí. Tak si to užijte a těšte se z jarních krás.

Podepsané a vyplněné úkoly v označené obálce nebo eurofolii vloží předškoláci,
kteří mají povinnou předškolní docházku, do schránky MŠ do úterý 23. 3. 2021.
Těší se na vás všechny paní učitelky.
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DISTANČNÍ VÝUKA

Téma: Zvídavý medvídek
Tematická část: Jaro ťuká na dveře

Záměry a očekávané výstupy:
- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami pomůckami, drobnými nástroji,
výtvarnými pomůckami a materiály.
- zvládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku.
- učit se zpaměti krátké texty (rozpočítadlo, písničku), sluchově rozlišovat hlásky ve slovech
(utvořit rým, učit se nová slova), poznat některá písmena.
- chápat prostorové a časové pojmy, orientovat se v prostoru.
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí.
- být citlivé ve vztahu k přírodě, umět se radovat z přírody.
- všímat si změn a dění v nejbližším okolí.
- pomáhat pečovat o své životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, spoluvytvářet pohodu
prostředí, nakládat vhodný způsobem s nepotřebnými věcmi).
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ČINNOSTI DO CENTER AKTIVIT
POHYB
Zahrejte si relaxační hru JARO
Cíl: Navodit u dítěte stav relaxace střídavým stahováním a uvolňováním svalů.
Činnost: Dítě se stane ledovým balvanem, který pozvolna taje. Na jeho místě pak vyroste
jarní kvítek.
Doporučení: Pro pohybovou část hry lze využít hudbu.
Popis hry:
Rodič: Zahrajeme si hru jaro: Co se děje na jaře? (Odpoví dítě - např.: objevují se pupeny,
začínají růst květiny, slunce více hřeje, den je delší...)
Rodič:
- Když řeknu: "Hrajeme!" Začneš se pohybovat. Můžeš běhat, skákat, poskakovat po jedné
noze. Můžeš napodobovat klokana, zajíce, žábu ...
- Když zavolám "Je mráz!" proměníš se v ledový balvan. Zůstaneš stát, sevřeš vší silou pěsti a
svaly na pažích. Budeš zmrzlý, úplně promrzlý až na kost.
- Když zavolám "Je obleva!" začneš tát. Povolíš prsty, ruce, paže a svěsíš ramena a hlavu.
Pomalu taješ, až si nakonec lehneš. (Pak je možné znovu opakovat fázi "mráz" a po ní udělat
znovu "oblevu").
- Až docela roztaješ, řeknu tvoje jméno. Stane se z tebe kvítek, který vyrostl na místě
ledového balvanu a pomalu vstaneš a natáhneš se vzhůru ke sluníčku.
- Jemně si promni oči, už jsi zase zpátky dítětem, usměj se na svět .

Zahrejte si hru: Jaro našlo kytičku.
Jedná se o obměnu hry Pan Čáp ztratil čepičku.
Rodič: "Jaro našlo kytičku, měla barvu barvičku... (dítě se musí dotknout nebo přinést věc
podle zvolené barvy)."
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ATELIÉR:
Vytvořte si obrázek se
sněženkami.
1. Nejprve si vodovými barvami
(světle a tmavě zelenou)
vybarvěte čtvrtku výkresu.
Barvy můžete i zapouštět výkres nejprve navlhčit vodou
a pak do něj pomocí štětce
nebo
houbičky
nanášet
zelenou barvu.
2. Nechte zaschnout a zatím si
složte z bílého papíru 2
sněženky. Čtverec o velikosti
10 cm, přehněte na polovinu
tak, aby vznikl trojúhelník. Pak
pokračujte podle bodu 1, 2
v horní části obrázku.
3. Pokud rádi skládáte, můžete se pokusit složit i těžší variantu.
4. Papírové sněženky nalepte do obrázku a černou fixou dokreslete detaily.
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DÍLNA:
Vytvořte si kytičku z kartonu na vajíčka.
1. S pomocí rodičů rozstříhejte karton na vajíčka na
jednotlivé části, jak vidíte na obrázku, aby vzniklo 5
(nebo více) kytiček.
2. Vodovými nebo temperovými barvami vybarvěte
vystřižené části. Po zaschnutí do středu nalepte knoflík,
nebo zmačkanou kuličku barevného nebo bílého papíru.
3. Kytičky nalepte na tvrdý papír a dokreslete nebo
dolepte stonky a mašličku.
4. Kytičku můžete věnovat jako dárek.

POKUSY A OBJEVY:
Udělejte si experiment s vodou a s papírem - otvírání kytiček.
Budete potřebovat: bílý papír, větší misku na vodu, pastelky nebo voskovky, nůžky.
1. Nejprve si na bílý měkký papír nakreslete kytičky (asi 3-5), které mají níže uvedený tvar.

2. Květiny vybarvěte z jedné strany pastelkami nebo voskovkami a vystřihněte.
3. Přehněte okraje květinky do středu (čáry přehybu jsou nakreslené na obrázku výše).
4. Kytičky dejte do mísy naplněné vodou a čekejte - po chvíli se začnou pomalu otvírat.
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KNIHY A PÍSMENA:
Uhodněte jarní hádanky a hledejte názvy kytiček.
Zelená se travička, a z ní kouká kytička.
Copak se to děje? Sluníčko víc hřeje!
Věděl by snad někdo z vás,
jaký je to roční čas? (jaro)
Kvítek - zvonek hezky bílý, brzy z jara vyrašily
z malé bílé cibule, jmenují se ……. (bledule)
Odemykáme jaro, žlutou barvu máme,
časté jméno kluků v sobě ukrýváme. (petrklíče)
Kolik znáte trpaslíků, tolikrát jsem krásná.
Jak jmenuji se, snad už víte, pro Sněhurku je to věc jasná. (sedmikráska)
Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divi rozkvete vždy jeden pán. Víte který? ……. (tulipán)
Fialové drobné květy, všechny včelky se k nim sletí.
Krásně voní do dálky hlavně drobné …… (fialky)
Ve své žluté kráse pampelišce podobá se.
Nápověda pro Bělu: "Jsou to květy ……. (podbělu).

Naučte se nazpaměť následující rozpočítadlo:
U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč.
Na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.

Zahrajte si hru: Dnešní písmeno je.......
1. Ráno si společně s dítětem vyberte některé písmeno (doporučujeme písmeno J - jako jaro,
nebo S - jako sluníčko, K - jako květinka, ...zkrátka něco, co nám připomíná jaro).
2. Přes den upozorňujte na různá slova, která tímto písmenem začínají.
3. Ke konci dne dítě požádejte, aby nakreslilo obrázky k některým takovým slovům a vytvořte
z nich plakát pro dané písmeno.
4. Pod obrázky napište slova a plakát pověste na zeď.
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Úkol: Najděte všechna písmena jména uvedené kytičky.
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CENTRUM INFORMATIKY:
S pomocí rodičů si najděte na počítači obrázky jarních kytiček, o kterých byly hádanky.
Která z nich se ti líbí nejvíc? Roste některá z nich blízko vašeho domu?

HUDBA A DIVADLO:
S pomocí Youtube si můžete pustit písničku: Jaro dělá pokusy od Z. Svěráka a J. Uhlíře.
Písničku si můžete poslechnout, zatancovat si na ni nebo se ji naučit zpívat.
O kterých jarních květinách se v písničce zpívá??
Text:
1. Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy.
Dříve než se vlády chopí, vystrkuje periskopy.
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2. Než se jaro osmělí, vystrkuje podběly.
Ty mu asi dolů hlásí čerstvé zprávy o počasí.
Ref: Jaro, jaro, je to v suchu, zima už nemůže - zima už nemůže
stoupá, stoupá teplota vzduchu a míza do růže a míza do růže.
jaro, jaro, je to v suchu, vichry už nedujou, vichry už nedujou
nahlas, nahlas, nebo v duchu lidi se radujou, lidi se radujou.
3. U dopravní cedule vyrostly dvě bledule.
Blízko telegrafní tyče vyrostly dva petrklíče.
4. Mravenci už pracujou, holky sukně zkracujou.
Slunce svítí, led je tenký, jaro vem si podkolenky.

KOSTKY:
Postavte si ze stavebnice sluníčko nebo kytičku. Můžete k tomu použít kostky, lego, PET
víčka... záleží na vaší fantazii .

MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY:
Zahrajte si:
"Přihořívá, hoří".
Schovejte předmět představující jaro (plyšové sluníčko, papírovou kytičku, kytku v
květináči) na skryté místo (pozor na bezpečnost) a rodič nebo dítě hledá. Při hledání mu
pomáháme slůvky: zima.....otepluje se...... ještě větší teplo....přihořívá.....hoří.... . V
hledání se můžeme střídat a sledovat čas, jak dlouho nám to trvalo.

„Hádej, jaká barva padne“
Po bílé nebo šedivé zimě přichází krásně barevné jaro, a tak se nabízí možnost, zahrát si hru
o barvách:



Vyrobte si z kartonu obyčejnou kostku, nebo použijte některou z domácích her, nebo
použijte cokoliv, co má tvar kostky.
Každý čtverec na kostce vybarvěte odlišnou barvou.
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Požádejte dítě, aby hádalo, která barva zůstane po hodu kostkou nahoře.
Potom mu řekněte, ať hodí kostkou tak, aby se kutálela, a zjistěte, zda mělo pravdu.
Střídejte se v házení. Za každou uhádnutou barvu získává házející bod.

DOMÁCNOST: Udělejte velký jarní úklid ve svém pokojíčku nebo ve
skříni s hračkami.
Na jaře se dělá velký úklid na zahradě i v domě. Třídí si věci potřebné a nepotřebné, co už
nám neslouží, ale mohlo by sloužit někomu jinému (například oblečení, hračky) se může dát
do speciálního kontejneru. Zkuste tedy probrat své hračky, vytřít prach a odnést jako dárek
pro někoho to, co už neslouží, ale může udělat radost někomu jinému... - a krásně uklizený a
voňavý pokojíček udělá radost všem. Bude se vám v něm pěkně spát .

PRACOVNÍ LISTY:
1. OBRÁZEK JARO. Popis obrázku, dávání věcí do souvislostí – rozvoj logického uvažování,
rozvoj komunikačních schopností.
2. JARNÍ KVĚTINY. Poznávání jarních květin - rozvoj slovní zásoby, poznávání květin v přírodě.
3. KVĚTINA-KRUHY. Uvolnění ruky pomocí krouživého pohybu, nácvik správného tlaku na
tužku.
4. POČÍTÁNÍ KVĚTIN – rozvoj předmatematických představ, porovnávání počtu – více – méně
stejně.
5. OMALOVÁNKA NARCISKY. Rozvoj grafomotoriky – přesnost kresby.
6. HLEDÁNÍ STEJNÝCH KLÍČŮ. Rozvoj zrakového vnímání, sledování detailů v kresbě.
7. HLEDÁNÍ ROZDÍLŮ - ČÁP S KOČÁRKEM. Rozvoj zrakového vnímání a schopnosti srovnávat
na základě vizuálního vnímání.
8. DOKRESLOVÁNÍ JARNÍCH SYMBOLŮ. Rozvoj předmatematických představ a grafomotoriky
– samostatná kresba.
9. KVĚTINY - ZRCADLOVÁ KRESBA. Rozvoj zrakového vnímání a grafomotoriky.
10. JEDNOTAŽKA - KVĚTINY. Rozvoj grafomotoriky, uvolnění ruku, správné držení pastelky
(tužky).
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11. JARNÍ SUDOKU. Rozvoj logického uvažování, rozvoj manipulačních schopností (práce
s nůžkami).
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1. Prohlédni si obrázek a řekni, co přinese jaro.
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2. Zkuste pojmenovat s pomocí rodičů květiny na obrázku. Až půjdeš na procházku, dívej se
kolem sebe a zkus je najít i v přírodě (na zahrádce, v parku, v lese). Vybarvi sluníčko a
dokresli mu paprsky. Některé z těchto květin jsou i léčivé. Zeptej se rodičů, které z nich to
jsou.
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3. Nejprve obtáhni pastelkou nebo tužkou první kytičku a pak zkus sám dokreslit tu
druhou.
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4. Spočítej kytičky a do čtverečku zapiš jejich počet buď číslem, nebo zakresli jejich počet
kolečkem.
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5. Vybarvi si omalovánku.
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6. Spoj dva stejné klíče.
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7. Najdi 7 rozdílů a zakresli je do horního obrázku.
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8. Namaluj do obdélníku stejný počet jarních symbolů, jako je teček na kostce.
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9. Domaluj druhé poloviny květinek. Obrázek můžeš vybarvit.
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10. Jedním tahem dokresli kytičky na obrázku.
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11. Vyřešte správně sudoku. Obrázky dole pod čarou vystřihni a pak je dolep na správné
místo tak, aby se v žádném řádku ani sloupečku neopakoval.
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