DISTANČNÍ VÝUKA (15. 03. – 19. 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: „Vynášíme Mařenu – znaky jara“

Vypracovala: Bc. Dominika Pécsi a Šárka Šustková

Ahoooooooooj Vláďo, Elenko, Karolínky, Milánku, Verunko,
Vojtíšku, Honzíku, Paťulko, Evičko, Davídku, Toníčku, Matýsku a
Štěpánku!
Tak my už škrtáme druhý týden uzavření naší školičky. Toto ale uběhlo, co? My
už se nemůžeme dočkat, až se školka zase otevře a budeme si spolu hrát,
dovádět, zpívat, tancovat, cvičit, povídat si, vyrábět, kreslit, malovat, chodit na
procházky a hlavně až Vás budeme moci zase obejmout.
Milá maminko a tatínku, nezapomeňte prosím, že Vaše dítě má povinnou
předškolní docházku a musí se jí zúčastnit. Proto jako zpětnou vazbu pošlete
aspoň jednu fotografii, jak děti plní úkoly na email domkava@seznam.cz
Pokud se Vaše dítě z nějakého důvodu nebude moci distanční výuky zúčastnit,
omluvte je prosím z distanční výuky taktéž na tomto emailu.
Děkujeme za pochopení 
A abyste se děti nestyděly fotit, tak Vám
s paní učitelkou také posíláme fotografické pozdravy.

„Posílám Vám děti pozdrav s pejskem.
Je to fena Border kolie, má 7 měsíců a
jmenuje se Zoey. Moc by Vás chtěla poznat,
tak mi pošlete nějakou fotku, ať jí
můžu ukázat ty naše milé Veverušky“

„A já Vám děti posílám pozdrav od šicího
stroje, kde šiju překvapení nejen
pro Vás Veverky, ale i pro celou školku.
Moc se na Vás děti těším.“

Tradičním každoročním rituálem, který se koná na smrtnou neděli (dva týdny
před Velikonocemi) je vynášení takzvané Mařeny (Morany, Smrtholky apod.),
která symbolizuje odcházející zimu.
A jak vypadá taková Mařena?
Nejprve se vyrobila Mařena ze slámy, oblékla se do ženských šatů, na krk se
mohly dát korále z vyfouknutých vajíček, stuhy, nakresli se obličej a hotová
Mřena se nasadila se na tyč. Vesnicí projde zpívající průvod včele s Mařenou
až k řece, kde se do ní Mařena vhodí a nechá se odnést proudem vody.
https://www.youtube.com/watch?v=A41de-DUyq0

Vybarvi Mařenu podle své fantazie. Dej si pozor, ať nepřetahuješ.

Škrtni v řádku věc, která tam nepatří a vysvětli proč.

Hádej, hádej hadači

Každý na to kouká, civí,
na jaře se dějí divy.
Rozkvete vždy jeden pán,
jmenuje se …………..
(Tulipán)
Na nevelkém stonečku,
spousta žlutých zvonečků.
Každý z nich má k jaru klíč,
copak je to? ………..
(Petrklíč)
Malá kytka celá bledá,
ze sněhu ven cestu hledá.
Při teplotě na nule,
rozkvétají …………..
(Bledule)
Pod sněhem se tiše krčí,
na paprsky čeká,
nevadí, že vítr hučí,
voní do daleka.
(Sněženka)
Hřeje, co mu síly stačí,
kytičky to těší,
směje se na kluky ptačí,
na auta i pěší.
(Sluníčko)

Jarní pečení
Co budeme péct? Nadýchaný hrnečkový perník
Tip 1 Nachystej si papír a pastelky. Nejprve maminka postupně přečte suroviny
a ty si je hezky překresli na papír. Poté podle svého nakresleného receptu
můžeš začít kuchtit.
Tip 2 Zakresluj na papír suroviny, přesně tak, jak je dáš postupně do mísy.
Tip 3 Nachystej mamince všechny suroviny, které vidíš na obrázku.

Suroviny
2 hrnky hladké mouky
1 hrnek cukru
1 hrnek mléka
½ hrnku oleje
1 vajíčko
1 kypřící prášek do perníku
1 vanilkový cukr
2 lžíce kakaa
Čokoládová poleva
Marmeláda
Strouhaný kokos

Postup
1. Ze všech surovin vymícháme těsto, které vylijeme na vymazaný plech nebo na plech
vyložený pečícím papírem. Pečeme zhruba 20 minut na 170 stupňů, dle trouby.
2. Hotový perník pomažeme marmeládou, polijeme čokoládou a posypeme kokosem.

Rozvoj smyslového vnímání
PŘIVOŇ SI K:
…trávě
…kůře stromu
…ke květům
POSLOUCHEJ:
…zpěv ptáků
…šustění listů
…bzukot včel
…tekoucí potůček/řeku
NAJDI:
…hnízdo
…žížalu
…kvetoucí strom
…jarní kytičku
OCHUTNEJ:
…med
…pažitku
SÁHNI SI NA:
…trávu
…strom
…do vody

Vyrábím, vyrábíš, vyrábíme
Kvetoucí strom
Na růžový papír si vodovými barvami
nakresli kmen a větve stromu.
Potom nezbývá nic jiného, než udělat
popcorn (trochu ujíst) a zbytek nalepit
na strom místo květů.
A tadááá výtvor je na světě.

Otisky listů a květin
Na louce, na zahradě nebo u babičky na zahradě nasbírej jakékoliv jarní květiny
a listy. Natři je vodovou barvou a otiskni na bílý papír. Co ti nepůjde otisknout,
můžeš dokreslit štětcem. Můžeš také dokreslit motýlky a berušky.

A nakonec se po mlsání perníku protáhneme a zopakujeme cviky.

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.

