Ahoj kluci, holky a dospěláci!
Jaro je tady. Sluníčko už krásně hřeje, probouzí se příroda, barevný svět kolem nás. Zazelenala se
tráva a kvetou prvé jarní květinky. Určitě chodíte ven a užíváte si teplého, svěžího vzduchu. Pak máte
hned lepší náladu. Co vše už je venku vidět si můžete prohlédnout s maminkou na stránkách:
https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8, určitě už spoustu květinek znáte. Podívat se
můžete také, jak ožívá jaro se spoustou ptáčků: https://www.youtube.com/watch?v=KRdlnYBdleE.
Poznáte nějakého? Na procházkách pak zkoušejte hledat zajímavé věci, třeba:
Najdi
Sedmikrásku
Pupen na větvičce
Suchou větev
Kvetoucí strom nebo keř

Dotkni se
Kůry stromu
Trávy
Rozkvetlého kvítku
Kamínku

Poslouchej
Zpěv ptáků
Vítr
Bzukot včel
Tekoucí vodu

Pokud jste našli rozkvetlé květiny, mohly to být některé z veršovaných hádanek, poznáte je?
Mají rovnou sedm krás,
zná je jistě každý z nás.
Krásně jemné bílé vlásky
mají v louce _ _ _ _ _ _ _ _. (sedmikrásky)

Na nevelkém stonečku
spousta žlutých zvonečků.
Každý z nich má k jaru klíč.
Copak je to? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (petrklíč)

Trojdílná sukénka,
bílá a malinká,
nosí ji panenka,
má jméno _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (sněženka)

Čáry, máry,
hokus, pokus,
na zahrádce roste _ _ _ _ _ _ _ (krokus)

A taky jste mohli vidět zvířátka, poznáte, kdo to byl?
Kvokám, kvokám na
dvoře,
Vajíčka jsou v komoře.
(slepice)

Malý zobáček, žlutá peříčka,
Právě se vylíhlo z bílého vajíčka.
(kuře)

Nebýt mého kokrhání,
nebylo by rána ani.
Vstávejte už, lenoši,
dlouho spát se nesluší. (kohout)

Přesně za týden se už můžeme těšit na svátek jara, na Velikonoce.
To by kluci měli vyšlehat pomlázkou, upletenou z proutí holky, maminky a babičky. K tomu je třeba se
naučit koledu: Hody, hody, doprovody
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte alespoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Pokud budete mít čas, můžete si také společně vyrobit velikonoční přáníčko z barevných
papírových proužků a králíčka z ponožky. A nezapomeňte si nabarvit velikonoční vajíčka.

Velikonoční přáníčko fotonávod:

Králíček z ponožek
Zvládnete společně s dítkem za chvíli, vytvoříte si milou velikonoční dekoraci a zabavíte se.
Co budete potřebovat? Ponožku, rýži, provázek, mašličku, nůžky, fix
1. Nasypte do ponožky rýži
2. Až bude rýže asi ve dvou třetinách, provázkem zavažte na dvou místech. První klička vytvoří tělíčko a
druhá konec hlavičky
3. Zbytek ponožky rozstřihněte v půli. Vytvoříte uši, které si klidně ještě vystřihněte do obloučku, jak se
vám bude líbit.
4. Uvažte nějakou parádní mašli kolem krku.
5. Fixem dokreslete obličej. HOTOVO, určitě se vám dílo podařilo.

Přeji vám tedy krásné tvoření, spoustu společných zážitků z přírody a hlavně VESELÉ VELIKONOCE
a bohatou pomlázku!
Ještě posílám pro pilné dětičky tři pracovní listy s velikonočním vajíčkem, kuřátkem a mláďátky.
Mějte se hezky! Paní učitelka Iva

