
CO VŠECHNO MUSÍ UDĚLAT JARO

TÉMA: „KDYŽ SE PŘEDJAŘÍ VYDAŘÍ“

Cílem tématu je vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě a znát charakteristické rysy předjaří. 
Příchod nového ročního období, postupné změny počasí, první poslové jara z rostlinné říše.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahoj kamarádi, 

zde vám posílám pár úkolů, které bychom spolu plnily, kdybychom byly ve školce. Tento 
týden si protřednictvím vašich rodičů budeme povídat o probouzející se přírodě do jarního 
období.

Začneme tím, že si zopakujeme říkanku, kterou jsme se učily společně ve školce.

„  Zimo, zimo, táhni pryč“

Zimo, zimo, táhni pryč,

nebo na tě vezmu bič.

Odtáhnu tě za pačesy,

za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek,

svleču zimní kabátek.

Jaro nám pomalu ťuká na dveře, pojďme si říct znaky jara. Jak poznáme, že se s námi paní 
zima pomalu loučí? Až půjdete s rodiči ven na procházku, zkuste se rozhlédnout kolem 
sebe, jestli tyto znaky přicházejícího jara uvidíte. Když se pořádně zaposloucháte, uslyšíte 
zpěv skřivana, hvízdání kosů, uvidíte přílet špačků, na stromech začínají rašit pupeny, na 
zemi nám roste nová tráva a začínají nám růst první květiny, víte, které to jsou? Jsou to 
sněženky a bledule. 
Víte, který nový měsíc nám začal? Je to měsíc březen. V tomto měsíci nám také začíná jaro. 
Víte, co se děje venku v tomto ročním období? Taje nám sníh, příroda se pomalu probouzí k
životu. Víte, které měsíce patří do tohoto ročního období? 

A vzpomenete si ještě na další roční období?
Pokud ne, zkuste poprosit rodiče o malou nápovědu. Já vám k tomu posílám obrázek, který 
si domalujete pastelkami tak, aby odpovídal tomu, co je pro určitá roční období 
charakteristické.





Na co se všichni na jaře těšíme? Na to, jak na nás bude z oblohy koukat sluníčko a bude nás 
hladit svými hřejivými paprsky. 



A teď malá hádanka  ? Co je to ?

Každé ráno v pokojíčku pošimrá mě na tváře,
rozjasní mi celý pokoj, zahřeje mi polštáře.

Ráno vpravo, večer vlevo, putuje cestou celý den.
Kouká z výšky, všechno vidí, dneska, zítra, za týden.

 ...pokud víš, můžeš si takové sluníčko vyrobit. Není to těžké a myslím si, že to zvládnete i 
bez pomoci rodičů. Akorát pozor při vystřihování, ať nemáte o prstík méně !



Posílám i malé protažení pro vaše tělíčka...

A mám pro vás i něco svižnějšího (určitě máte energie na rozdávání)
- tančíme s Míšou ( Míša Růžičková – Jaro, léto, podzim, zima )
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE



Že k jaru patří neodmyslitelně sluníčko, už víme, ale nejen to nám na jaře udělá radost. 
Potěší nás i to, že se travička začne hezky zelenat, z pupenů vyrůstají nové lístečky a ze 
země postupně rostou voňavé bílé či barevné kytičky. 
Na pomoc však sluníčku přichází i jarní deštíček.

Kdo by z vás chtěl, může si zazpívat s maminkou nebo tatínkem písničku:

A nebo se naučit básničku:

Déšť
Kapky deště padají, na chodníky cákají.

Zlomyslně se vždy smějí, zamáčet nám všechno chtějí.
My se jim však nedáme, pod deštník se schováme!





Úkoly nám můžete přinést do školky, až se znovu otevře a společně si je zhodnotíme. 
Necháme na každém z vás, kolik úkolů zvládnete a budete chtít splnit.
Přeji vám pěkné dny a příště se můžete těšit na další úkoly. A jaké budou?...Kytičkové!


