VŠECHNY DĚTI ZE SLUNÍČEK VÍTÁME V DALŠÍM TÝDNU 15.-19.3.2021 
Pomalu nám končí zima a začíná?...Víte jaké nám začíná roční období?
Ano, je to JARO a naše téma ve školce se jmenuje: RODÍ SE JARO
Hned na začátek máme pro vás hádanku!
Na malém stonečku, spousta žlutých zvonečků a každý z nich má k jaru klíč. Copak je to?
(PETRKLÍČ)
Přišlo jaro se sluníčkem, zem otvírá zlatým klíčkem.
První roste SNĚŽENKA, malá bílá květinka.
Druhý zase PETRKLÍČ, nese s sebou zlatý klíč.







Co se na jaře děje s přírodou? ( už nepadá sníh, otepluje se, svítí sluníčko, rozkvétají
stromy, první květiny, vracejí se ptáci se zimních krajin, rodí se mláďátka apod.)
Jak se oblékáme? (odkládáme pomalu zimní bundy, rukavice, šály..)
Zkus povídat mamince nebo tátovi s obrázkama 

Znáš nějakou tradici, která patří k Jaru? (Velikonoce, vynášení Morany)
Sluníčko teď musí být silné, aby zasvítilo na všechny kytičky, travičku...Pojďme tomu
sluníčku trochu pomoct -> zkus najít doma v šatníku, nějaké žluté tričko nebo aspoň
něco žlutého a celý den nebo i týden ho měj oblečené.



pozdravíme ho s krátkou rozcvičkou a básničkou 



VÝBORNĚ! Pár kytiček venku už roste, poznáš tuhle? (viz obrázek)

Jedny z prvních rostlin, které na jaře vykukují ven ze země jsou sněženky, bledule, hyacinty a narcisy.
Všechny mají něco společného…Pod zemí je ukrytá cibule, ze které začínají rašit.
 Procvič také prstíky a pak si dobře prohlédni narcis na obrázku a spočítej jeho okvětní lístky,
jejich počet nebo počet teček napiš do rámečku. Do váziček dolů pak dokresli správný počet
narcisů.

 CHCEŠ SI ZAHRÁT NA ZAHRADNÍKA? Ty malé cibulky, ze
kterých rostou jarní kytičky, můžou být různé a představ si, že i
cibule, kterou používá maminka k vaření, může začít klíčit.
Popros maminku, ať koupí v obchodě jarní cibulku a můžeš jí
slibit, že už ji nikdy nebude muset kupovat 
A jakto?
1.
2.
3.
4.
5.

Odřízni konce cibulek i s kořínky.
Cibulky vložte do menší sklenice a ponořte do vody.
Za několik dní Vás cibulky překvapí zelenými výhonky. ...
Vodu měňte alespoň jednou týdně a dbejte na to, aby kořínky byly neustále ponořeny
Pak můžete společně s maminkou vařit a nastříhat jarní cibulku do polévky nebo třeba na chlebík 



Zahrajte si doma s rodinou pohybovou hru ,,Čáp ztratil čepičku”
Popis hry: Zvolí se jeden hráč, který se stane čápem. “Čáp” si
stoupne na jednu stranu, ostatní naproti němu, na druhou stranu.
Všichni klapou nataženýma rukama před sebou (zobák čápa) a říkají hromadně
říkanku:




“Čáp ztratil čepičku,
 měla barvu barvičku….”
Barvičku dopoví čáp (např. modrou)

Úkolem ostatních je co nejrychleji tuhle barvu kdekoli na sobě nebo i v okolí najít
a dotknout se jí (stačí jedním prstem). Čáp vybíhá proti ostatním, a snaží se chytit
ty, kteří barvu nevidí a nedotýkají se jí. Čápem se stává ten, kdo je chycený. Hra se
opakuje.
NÁROČNĚJŠÍ = nebojte se používat i slovo “světle” a “tmavě”



Pracovní listy, tvoření, básnička (viz přílohy)
Tak ahoj a už se moc těšíme, až se na tvoje úkolníčky podíváme!

