DISTANČNÍ VÝUKA (01. 03. – 05. 03. 2021)
Mateřská škola Hradec nad Moravicí
III. třída VEVERKY
Třídní vzdělávací program: Pojďme spolu třeba hned – společně poznávat a
chránit ten náš duhový svět.
Integrovaný blok: Duhový svět na jaře
Téma: „Jaro ťuká na vrátka“

Vypracovala: Bc. Dominika Pécsi a Šárka Šustková

Dobrý den, naše milé Veverky 
Moc nás mrzí, že se nám školička zavřela a nemůžeme se vidět
osobně, ale přece se nebudeme nudit! Užijeme si spolu spoustu
zábavy při plnění našich úkolů. Těšíš se? My ano. Hlavně na to, jak nám
maminky a tatínkové pošlou fotky, jak tvoříte, pracujete, vyrábíte,
kreslíte a plníte naše úkoly. Všechny fotky můžete
poslat na email domkava@seznam.cz
Přejeme hezkou zábavu 

Vybarvi si jarní mandalu.

Milí předškoláci, poproste maminku, tatínka, sourozence či prarodiče, aby Vám přečetli
pohádku. Na konci pohádky budou úkoly pro chytré hlavičky. Tak pozorně poslouchej.

„ ZPĚVÁČKOVA POHÁDKA“
Ludmila Lujková, „Pohádky pod peřinkou“
Bylo jednou voňavé a zpěvavé království Jarní, a v tom království vládl král Jarňáček
Zpěváček. Vždy začínal vládnout 21. března. Královské žezlo dostal od královny Zimy
Běloučké. Mnoho a mnoho let bylo vše v pořádku, ale letos se staly prapodivné věci.
V první den své vlády se král Jarňáček Zpěváček oblékl do svého královského šatu, na
hlavu si dal voňavou kytičkovou korunu a když mu paní královna Zima Běloučká předala
královské žezlo, chtěl začít zpívat jarní píseň Travička zelená, to je moje potěšení. Ale co to?
Nevyšel z jeho úst ani hlásek. Všichni v Jarním království byli smutní a přemýšleli, co se to
králi mohlo stát. I paní Zima byla z toho smutná tak, že rozfoukala bílý oblak sněhu na zem a
všichni lidé a děti byli překvapeni rázem.
Tů tů tů tů tů! Auto s paní doktorkou Sovou Moudrou přijelo do Jarního království.
Paní Sova prohlédla krále Jarňáčka Zpěváčka a začala přemýšlet a vymýšlet, jak by mu
pomohla vrátit hlas. Přemýšlela a přemýšlela a tu jí někdo do ouška šeptá tichým hláskem:
"Paní Sovo Moudrá, to jsem já, skřítek Chytrolínek, já vím, co se stalo panu králi. On
se napil studené vody ze studánky Zimánky, místo aby se napil ze studánky Jarňánky."
"Děkuji ti skřítečku Chytrolínku, aspoň vím, jak ho mám léčit." Paní Sova zavolala královy
pomocníky Skřivánka a Kosa. Poprosila je, aby letěli ke studánce Jarňánce, nabrali do
zobáčku jarní vodu a dali jí napít panu králi. Ještě než odletěli, tak jim připomněla, jaké
kytičky kvetou u studánky Jarňánky - bledulky, sněženky a petrklíč - ten je k jaru klíč.
Skřivánek s kosem se rozloučili se Sovou Moudrou a letěli přes kopce, lesy a pole, až
byli dole u studánky Jarňánky. Nabrali do zobáčku jarní vodičku, odpočinuli si chviličku a
letěli přes kopce, lesy a pole zpět do Jarního království. Tam už je všichni očekávali.
Paní doktorka Sova Moudrá poprosila Kosa a Skřivánka, aby dali napít jarní vody králi
Jarňáčkovi Zpěváčkovi. Hned po prvním doušku král vyskočil úplně zdravý a začal zvučným
hlasem zpívat píseň Travička zelená. A celé jeho království s ním zpívá a jaro vítá! Paní Zima si
šla odpočinout, přikryla se zimní peřinou a spinká, spinká, spinká a zdá se jí bílý zimní sen...

Úkoly k pohádce:
1. Kdy začíná vládnout Jarňáček Zpěváček?
2. Od koho dostal Jarňáček Zpěváček královské žezlo?
3. Proč nevyšel z Jarňáčka Zpěváčka ani hlásek?
4. Kdo přišel na to, co se Jarňáčkovi Zpěváčkovi stalo?
5. Kdo letěl ke studánce Jarňánce pro vodu? A do čeho ji vzali?
6. Jaké květiny rostly u studánky Jarňánky?
7. Jakou píseň začal Jarňáček Zpěváček po uzdravení zpívat?

Pojď se s námi naučit písničku!
https://www.youtube.com/watch?v=8rZtcZ_3jnU

Poznáš jarní květinky? Poznej podle obrázku a názvy opiš podle vzoru.
Vytleskej na slabiky a urči první hlásku ve slově.

Obtáhni co nejpřesněji černé čáry, které vedou od zvířátek.

Výroba sněženky.
Co budeš potřebovat?






Měkký nebo tvrdý modrý papír
Odličovací tampónky
Zelený barevný papír, tempera nebo vodové barvy
Lepidlo
Nůžky

Postup:
Na modrý papír si rozvrhni listy a stonky. Z odličovacích tampónků vystřihni
různé velikosti květů sněženky. Nalep lepidlem podle své fantazie ke stonkům.
Pokud chceš, můžeš z rozstřižených tampónků vytvořit kopečky sněhu.

A nakonec se protáhneme.

Stoj spojný, připažit.

Stoj spojný, vzpažit.

Výpon spojný.
„Natáhneme se za jarním
sluníčkem.“

Opakujeme alespoň 3x.

Stoj spojný, ruce v bok, kroužíme pomalu hlavou - 3x na obě strany.
„Beruška hledá sluníčko.“

Stoj rozkročný, ruce v bok, úklon na jednu a druhou stranu.
„Stromeček se také na jaře musí pořádně protáhnout.“

Opakujeme alespoň 3x na každou stranu.

Hluboký předklon.
„Trháme sněženky.“

Sed, natáhnout a propnout nohy, napnout špičky, zatáhnout špičky směrem dozadu.
„Krtek vykukuje z hlíny.“

Opakujeme alespoň 5x.

Sed, natáhnout nohy, předklon, prsty na rukou se dotýkají palců na nohou. Vydržet aspoň
5 sekund a uvolnit.
„Zkoušíme krtka chytnout.“

Opakujeme alespoň 5x.

Milé děti a to je pro tento týden všechno.
Budeme se těšit na Vaše fotky, při plnění našich úkolů.
Moc se na Vás těšíme.
Přejeme Vám krásné dny plné sluníčka, rodinné pohody, lásky a
hlavně pevné zdraví.
Paní ředitelka Gabka, paní učitelky Domča a Šárka, teta Lucinka 

