Nápady na 3 týdny od 2. 3. - 19. 3. 2021

JAK NÁM MÍŠA KULIČKA PŘIVOLAL JARO..
Ahoj kamarádi!
Moc jsem se na vás všechny ve školce těšil, ale nyní je školka zavřená a vy jste doma
s maminkou a tatínkem. Já si tu pěkně ležím v pelíšku, podřimuji a už moc se těším na jaro.
Co kdybychom to jaro společně zavolali? Pomůžete mi? To bych byl rád!
Jak na to?
Zkusíme to pěkným obrázkem, výrobkem, hrou, písničkou, nebo také pozorováním přírody. Po
splnění jednotlivých úkolů si nezapomeňte vybarvit obrázek na hrací kartě „Voláme jaro
s Míšou Kuličkou“.
Až se ve školce opět sejdeme, všechny vaše výtvory si společně prohlédneme. Můžete posílat
fotky i přes aplikaci Školka v mobilu nebo na e-mailovou adresu reditelka.pacov@seznam.cz.
Pro vás, kteří jste již předškoláci, je splnění úkolů nezbytné - příprava na distanční výuku ve
škole . Určitě to všichni zvládnete.
Váš kamarád Míša Kulička

HRACÍ KARTA: „VOLÁME JARO S MÍŠOU KULIČKOU“

1. NASLOUCHÁME S MÍŠOU KULIČKOU





Příběh o jaruspolečně si
přečteme a
vyprávíme o jaru
Poznáváme jarní
květiny
Zazpíváme si
písničku

3. ZKOUMÁME S MÍŠOU KULIČKOU

2. VYRÁBÍME S MÍŠOU KULIČKOU




Vyrábíme si sluníčko (kytičku nebo
obrázek z kočiček)
Pomáháme mamince (s úklidem,
vařením)
Společně si
uděláme
jarní
výzdobu

4. HÝBEME SE S MÍŠOU KULIČKOU



Sázíme semínka řeřichy



Pohyb venku



Barvíme jívu „kočičku“



Pohyb doma



Pozorujeme kúru stromů



Jarní bojovka

5. UČÍME SE S MÍŠOU KULIČKOU


Čteme a prohlížíme knížky



Naučíme se básničku



Pracovní
listy pro
předškoláky

..a brána k jaru se nám pomalu otevírá..

1) NASLOUCHÁME S MÍŠOU KULIČKOU
V měsíci březnu nastává jaro, na které se těší nejen lidé, ale i zvířátka. Jaro k nám přichází
pomalu, na některých stromech a keřích se začínají tvořit pupeny, ale někde v lese nebo na
louce ještě leží sníh. Ani bílým kvítkům sněženek se někde zatím nedaří proniknout skrz
sněhovou peřinku. Ale někde už na nás možná první sněženka vykukuje. Na blížící se jaro se
moc těší i Míša Kulička: „Haló, sluníčko, kdepak jsi? Proč se schováváš za mraky a nehřeješ? Já
se tolik těším na jaro, na první jarní den až budu s dětmi ze školky venku v parku v teple tvých
slunečních paprsků. Dneska vidím venku jenom mráčky a já se schovávám pod dekou, protože
je mi zima. Sluníčko, sluníčko, kdy už z mráčků na mě vykoukneš? Kdy mě zahřeješ? Prosím,
prosím sluníčko, zahřej mě aspoň maličko!“
A najednou se sluníčko ve své nebeské postýlce zavrtělo. Co se děje? Co to slyším? Kdo
mě to budí? Sluníčko začalo pozorně poslouchat a uslyšelo písničku:

„Hřej, sluníčko, hřej,
hory doly krej.
Povyskoč si výše,
na té naší střeše,
kolo udělej.

Co kdybychom se, děti, společně radostí zatočili kolem dokola! Co kdybychom vzali
maminku i tatínka a společně měli radost, že už brzy bude jaro a sluníčko nás svými paprsky
bude hřát skoro celý den. Můžeme se navzájem pohladit, říci si něco hezkého.
Nápady k příběhu:






Jak by měl vypadat 1. jarní den? (společně si vyprávíme a můžeme obrázky JARA
namalovat)
Jakou básničkou nebo písničkou můžeme jaro přivítat?
Co se mi na jaru líbí a proč?
Co se venku změní, když přijde jaro? Co se stane se sněhem?
Poznáš první jarní kytičky?
Možná ti pomůže tento obrázek:

Pojďme si společně zazpívat, třeba to jaro přivoláme 

2. VYRÁBÍME S MÍŠOU KULIČKOU
VESELÉ SLUNÍČKO
Velkým pomocníkem přírody je právě sluníčko, které přírodu probouzí a dodává mu
sílu svými slunečními paprsky. A právě proto si takové sluníčko společně vyrobíme.

Budete potřebovat:
 tvrdý papír velikosti A4
 barvy
 vodu
 štětce
 brčko.



Postup
Do středu papíru namalujeme velkým množstvím vodových barev kruh. Poté
rozfoukáváme pomocí brčka. Nejde-li barva brčkem rozfoukat, mohou děti zkusit
alespoň foukání bez brčka. Snažíme se barvu rozfoukat tak, aby nám výsledný obrázek
připomínal sluníčko. Pokud dítěti paprsky nepůjdou vyfoukávat, povzbuďte jej, ať to
dále zkouší a fouká silněji proti barvě. Samozřejmě mu v případě potřeby můžete
pomoci.

Co cvičíme?
Práci s dechem, jemnou motoriku a trpělivost.
Dohlédněte na to, aby dítě do brčka nefoukalo zběsile.
Sledujte, zda dítě zvládne vyfukovat paprsky pomocí
brčka či bez něj. Sledujte, jak dlouho práce dítěti trvá,
jak je pečlivé.

BAREVNÁ KYTIČKA – STARŠÍ DĚTI
Co budeme potřebovat:




Čtvrtku a pastelku nebo obyčejnou tužku
Měkké barevné papíry
Herkules

Postup: Na čtvrtku si nakreslíme kytičku a vytrháváme kousky papíru do květu, listů
a pomocí herkulesu nalepíme na kytičku.

BAREVNÁ KYTIČKA – určitě s rodiči zvládnou i NEJMENŠÍ DĚTI
Co budeme potřebovat:


Prstové barvy a čtvrtku

Postup: Namalujeme si pomocí prstů vázičku a jednotlivé kvítky uděláme pomocí obtisků
jednotlivých prstíků

VESELÉ OBRÁZKY Z KOČIČEK
Až si, děti, přinesete z procházky kočičky na pokusy, zkuste si je nechat i na tvoření. To byste
nevěřily, co všechno s nimi jde vymyslet. Můžete zkusit zajíčka…
Co budeme potřebovat:






Tvrdý papír
Pastelky, fixy
Nůžky na vystřižení zajíčka
Kočičky
Herkules

Postup: Vystřihneme zajíčka, kterého nalepíme na čtvrtku. Ouška a nožičky dolepíme z kočiček
a fixem domalujeme obličej.

.. anebo si vyrobíme myšičky?

3. ZKOUMÁME S MÍŠOU KULIČKOU
POKUSY
Sázíme semínko řeřichy
Potřebujeme:





balíček semínek řeřichy
buničitá vata
mističky
voda

Postup:
Dětem nachystáme čisté misky, do kterých namačkají vatu. Zalijeme ji vodou, aby se nasála,
ale opatrně, aby neplavala. Necháme děti nasypat na vatu semínka - hustě.
Misky umístíme do místnosti, kde se teplota pohybuje zhruba okolo 20 °C a hlídáme, aby
byla vata neustále vlhká a nevysychala - řeřicha by pak přestala růst a navíc by zhořkla.
Děti mohou průběžně sledovat, jak jejich rostlinky rostou.
Sklízet můžeme již, jak dosáhne velikosti 4 cm. Vždy odstřihneme potřebné množství a
řeřicha tak dál poroste - z jedné mističky tak můžeme odstřihnout řeřichu až třikrát.
Použít ji můžeme do různých pomazánek, salátů, k dozdobení jídel nebo nasypat do polévky
místo pažitky či petrželové natě.

Barvíme jívu „kočičku“
Při procházce si natrháme do vázy větvičky kočičky a dáme do třech sklenic do vody. V první
sklenici bude pouze čirá voda, do druhé nasypeme potravinářskou barvu třeba červenou, do
třetí třeba modrou. A čekáme, až se pupence zbarví do dané barvy.

Pozorujeme květiny nebo kůru stromu lupou

4. HÝBEME SE S MÍŠOU KULIČKOU
POHYBOVÉ HRÁTKY

Milé děti, všimly jste si při procházce, jak se nám příroda mění před
očima? Příroda se začíná probouzet, sněženky, bledule a petrklíče
už na nás vykukují ze země. Cestou slyšíme zpěv skřivana, hvízdání
kosů.

Zábava venku


Dechové cvičení: „Jarní vítr“ – pokusy s předměty venku – co vítr odfoukne, co ne, hra
s peříčky




Jarní chůze – pohybová chvilka, lehká nášlapná chůze přes špičku na patu chodidla.
Jaro na dlani – uděláme si prstýnek z trávy nebo z jakýchkoli přírodnin, na dlaň
položíme jarní kytičku.
Překážková dráha:“ Probouzení lesa“ – děti zdolávají překážky jako lesní zvířátka.
Napodobování pohybů zvířat- zajíček hopsá, žabka skáče, housenka se plazí, motýl létá
apod.





Válíme sudy z kopce dolů zavoláme- Kudy? Kudy? Kudy?
Tráva říká: Tudy!
Pryč, vy broučci pomaloučcí, my válíme sudy!
Neslyšely sudy, co ta tráva říká,
svalily se tudy, tudy -rovnou do rybníka.



JARNÍ BOJOVKA - Milé děti, máme pro vás jednu velkou pátrací akci. Vypravte se
s rodiči ven a pátrejte po prvních poslech jara… Že nevíte, kdo to je??? No přece…
…kytičky! Už jste nějakou potkali? Když budete hledat, určitě objevíte první sněženky.
To jsou ty bílé, většinou úplně první, co vykukují, když roztaje sníh. Brzy jistě objevíte i
další. Zkuste s rodiči přijít na jejich jméno, vyfoťte se s nimi a fotku nám pošlete –
budeme mít VELKOU radost!

Zábava na doma


Když já se vytáhnu /ukazovací básnička na rozcvičku/
Když já se vytáhnu, (stoupneme si na špičky)
až ke sluníčku dosáhnu. (natáhneme ruce ke sluníčku)
Když já se skrčím, (sedneme si do dřepu)
do výšky skočím. (vyskočíme).
Když já si lehnu, (lehneme si)
ani se nehnu. (ležíme bez pohybu)



Relaxační cvičení- Motýlek- Základní postavení: sed s rukama na kolenou. Skrčíme
nohy a spojíme chodidla a přitáhneme je co nejblíže k tělu. Propleteme prsty u nohou
a obejmeme špičky nohou. Záda máme rovná, vzpřímená. Napodobíme pohyb
motýlích křidélek - jemně kmitáme koleny nahoru a dolu.



Hra na schovávanou- Rodiče vám schovají obrázky po pokoji a vy je budete muset najít
a správně pojmenovat. Potom si ten obrázek necháte.

Lidové pranostiky
Březen – za kamna vlezeme.
Na svatého Řehoře (12. 3.) led plave do moře, čáp a vlaštovičky letí přes moře
Na Hromnice (2. 2.) musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Na svatého Jiří (24. 4.), vylézají ze země hadi a štíři

5. UČÍME SE S MÍŠOU KULIČKOU
Naučíme se krátkou básničku
Slunce volá na sněženku. ( dáme ruce před ústa a voláme)
Jaro, jaro, už je venku!
Pěkně nastav bledá líčka ( kýváme hlavou a nastavujeme tváře)
a usměj se do sluníčka. ( máváme oběma rukama ke sluníčku)

OMALOVÁNKY A PRACOVNÍ LISTY

LÍZÁTKA – obtáhni lízátka různými barvami

