
                                                           Čimčarára, čim, čim, čim, přijde jaro, to já vím…. 

                                                 

 

                                  Dobrý den děti, už si to štěbetají i vrabci, že k nám přichází jaro.  

                              Určitě jste si všimli, že se na zahrádkách ukazují první poslové jara.  

                          Poznáš, jak se jmenují? (Starší děti vytleskají a určí první hlásku ve slova) 

                                   SNĚŽENKA                                                                         BLEDULE 

                 

 



                                     NARCIS                                                                        KROKUS 

          

„Ahoj děti, já mám taky kytku, podívejte. Je taková krásná, taková, taková…..ehhh…..modrá?, 

červená?,  hnědá?.........“ 

                                 Co myslíte, děti, jako má barvu Zvídálkova kytička?  

                                              Co má ještě barvu, jako tato kytička?  

 

 

                               



                        Aby nám bylo veselo, zatančete si doma třeba na tuto písničku😊                                   

                                                https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k 

 

                                                    Když dělá jaro pokusy, co si taky udělat pokus? 

                                            

 

                                                  https://www.youtube.com/watch?v=A0OzaENb4uU 

                                                

 

                                                        

                                             V hlavičce to všechno je, koukej, jak to funguje. 😊 

                                                            (Propojení P + L  hemisféry  mozku) 

 

                                https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=133088718683793 

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k
https://www.youtube.com/watch?v=A0OzaENb4uU
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=133088718683793


 

                                 

                                          Hádej, hádej hádači, svaly k tomu to nestačí. 

                                          Bystrou hlavu musíš mít, aby si mohl zvítězit. 

Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule rozkvétají _ _ _ _ _ _ _. 

(bledule) 

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

(petrklíč) 

Fialové drobné květy, všechny včelky se k nim sletí. Krásně voní do dálky hlavně drobné _ _ _ 

_ _ _. (fialky) 

Trojdílná sukýnka, bílá a malinká, nosí jí panenka, má jméno _ _ _ _ _ _ _ _. (sněženka) 

Každý na to kouká civí. Na jaře se dějí divy – rozkvete vždy jeden pán. Víte který? (tulipán) 

                                         

                Vyzkoušejte společně - střídejte se😊 Menší děti jen 2 – 3 barvy. 

                                                      Dívej se pořádně😊 

                                           

                           

 

                      https://www.facebook.com/100016024118245/videos/881768552367274 

https://www.facebook.com/100016024118245/videos/881768552367274


                                             Zábavná logopedie s vatovými tyčinkami  

                                                       

                       https://www.facebook.com/100017337432274/videos/797141194207121 

 

 

 

                                                                         

                                                                    Troška z Hejného mat.  

                                                         Hrátky s ptáčky pro naše předškoláky 

                                               https://www.youtube.com/watch?v=_RfpZKL1hvE 

                                                              Krokujeme dopředu a dozadu / starší děti / 

                                                    https://www.youtube.com/watch?v=Ic9LUQ97rA8 

                                                                  Nácvik krokování pro nejmenší děti 

 Můžeme zkusit zpívat různé písničky např. Měla babka, čtyři jabka, Skákal pes, přes oves – děti 

mohou poskočit jako pejsek. 

                                                 My si to vyzkoušíme na písničce. 

                                                       „ Metla liška pokojíček“ 

 

                                              https://www.youtube.com/watch?v=KdMTeyE_prg 

https://www.facebook.com/100017337432274/videos/797141194207121
https://www.youtube.com/watch?v=_RfpZKL1hvE
https://www.youtube.com/watch?v=Ic9LUQ97rA8
https://www.youtube.com/watch?v=KdMTeyE_prg


                                               

 

                                        Jak ta liška zametala a zametala, našla ještě spoustu věcí.. 

               

                                                                  Podívej se, co našla… 

                                    

 



                                                     Co to ten Zvídálek dělá???             

                                    

                    „Když mohla zametat liška, já to zvládnu taky. Jsem přece šikovný kluk.“ 

Já si myslím, že je tady spousta šikovných kluků a holek, tak co kdyby pomohli mamce a 

taťkovi a zkusili zamést chodbu, nebo chodníky u domu! Pojďte na to!!!! 

                                 

 

                          Někdo rád uklízí, někdo rád vaří a někdo zase rád tvoří. 

                                          Něco pro naše umělecké duše😊 

          https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=494196741949930 

 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=494196741949930


                                               A nakonec jeden z největších úkolů.      

                 Choďte ven, na procházky a užívejte si sebe navzájem. Pokud byste měli chuť si 

na procházce zahrát, máme tady HLEDACÍ HRU NA PROCHÁZKU.                     

 



                                                        Něco pro nás, dospěláky😊 

                                                   

 

  „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, 

co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ 

 

                    Přejeme Vám hodně štěstí do dalších dnů……… 

 

                               https://www.youtube.com/watch?v=nSaUetWOtTQ 

 

 

                                                                     Opatrujte se ve zdraví. Snad brzy na viděnou. 

                                                                                                   Paní uč. Pavla, Dáša a teta Gabka. 

                                             

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSaUetWOtTQ


 

 

 

 

 

           

 

 

 


