
Ahoj kamarádi,

týden utekl  jako voda a opět  vám posílám několik úkolů.  Tentokrát  je  naším tématem
probouzející se jaro. 

A hned tu mám pro vás první úkol: 

Vyjmenuj alespoň 5 znaků jara.

Sníh, který v minulém týdnu napadl sluníčko ohřívá a sníh taje. Vzpomenete si, jak jsme
ve školce znázorňovali koloběh vody?

Jaká jsou skupenství vody?

Při  procházce s rodiči  nebo na zahrádce jistě neunikly vaší pozornosti  probouzející se
první jarní květiny. Poznáš je všechny a znáš jejich barvy?? Některé ještě nekvetou, ale to
vůbec nevadí. Buď se můžete na barvy kytiček podívat na s rodiči na internetu, a nebo
můžete počkat, než vykvetou. Jistě to nebude dlouho trvat.  :-)



Nápovědou vám může být i tato kratičká básnička, kterou se můžete naučit zpaměti. Je od
českého básníka Františka Hrubína:

Táta včera na venku,
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima už je pryč.

Zrovna dnes jsem na zahradě našla rozkvetlé sněženky. Kdo máte chuť, můžete si  je
zkusit  vyrobit. Pro inspiraci přikládám obrázek. Květ je poskládaný z papírového bílého
čtverečku. Nejprve z něj uděláme trojúhelník, z něj pak ještě menší trojúhelník, abychom si
našli  střed.  Pak ho rozložíme zase na větší  trojúhelník  a  přehneme okraje.  A květ  je
hotový! Poproste rodiče, aby Vám s výrobou květu poradili. Pak už jen domalujeme stonky
a obrázek je hotový! 
Pokud se vám  obrázek podařil, poproste rodiče, ať ho vyfotografují a pošlou na můj email:
kudrnova.hanka@email.cz, abychom si mohli na webových stránkách školky udělat malou
nástěnku.

A protože je jaro krásné a veselé, můžete si zazpívat písničku o travičce. Určitě ji znáte:

https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs



Při  procházce si  všimněte ptáčků,  které uvidíte poskakovat  po větvích.  Zkuste zaměřit
pozornost  a  jistě  uvidíte  vrabce  nebo  sýkorku.  Najdete  písmenka  těchto  ptáčků  na
pracovním listě?

Jistě už někteří z vás si venku poházeli s míčem. Najdete na pracovním listě stejné? 

Kamarádi,  určitě začnete teplé zimní botky měnit  za tenisky.  Jenže většina tenisek se
zavazuje na tkaničky. Umíte je zavázat?? S některými z vás jsme se zavazovat uzlík a
kličky učili ve školce. Nezapomněli jste, jak jsme to dělali? Pokud ano, poproste rodiče, ať
Vám pomohou naučit se uzlík a kličku zavazovat. Bude se Vám to náramně hodit!

A abyste se dokázali z tkaniček rozmotat, posílám Vám další pracovní list. 

S teplým počasím začíná i práce na zahradě. Tak už neseďte doma a hurá na zahradu! 

Přeji Vám krásné sluníčkové a teploučké dny a s Vámi předškoláky se těším na on-line
setkávání!!!

Vaše Hanka


