
  
  
Nabídka činností pro práci s dětmi  
  

  

Integrovaný blok: Sluníčko volá na jaro, aby se už chystalo  

  

Tematická část: Hřej Sluníčko hřej – 8. 3. 2021 – 19. 3. 2021  

  

Pedagogický záměr: Vytvářet u dětí povědomí o spojení s živou přírodou – znaky jara, první kytičky.  

  

Konkrétní cíle:   

  

- Objevování a poznávání prvních známek jara, jarních květin  

- Rozvíjení poznatků o tom, jak se oblékáme na jaře  

- Rozvíjení schopností učit se z paměti krátké texty  

  

  

Činnosti:  

  

1. zopakuj si s maminkou rituál Pozdrav sluníčku  

  

  Ukaž dlaně sluníčku,  

 pak je přilož k srdíčku,   vystřel 

šíp až do mraků,   voda 

padá z oblaků.  

    

Voda hladí naši zem,  

  pára stoupá jako sen,  

 vítr páru rozhání,  

 chytneme ji do dlaní.  

  

  Udělej z ní malý míč,  

 foukni do něj a je pryč.  

  

Sluníčko vstávej.  

  

  

2. Povídej si s maminkou, co se děje na jaře – svítí sluníčko, rostou první jarní kytičky, zelená se        

travička.  

  

3. Najdi na zahrádce jarní kytičky a zkus je pojmenovat.  

  

4. Seznámení s básničkou „Sněženka“  

  

  Táta včera na venku,  

 našel první sněženku.   Vedle 

petrklíč a zima    už je 

pryč.  



  

  

  

VÝROBA SNĚŽENKY Z PAPÍRU  
  

Zde je jedna z možností, jak si děti mohou vyrobit Sněženky.  

  
Potřeby:  

 čtvrtka A4  

 temperové barvy (modrá, bílá, zelená)  

 kousky bílého papíru  

 štětce  

 lepidlo  

Menším dětem (3-4 roky) doporučuji sněženku předem obkreslit na čtvrtku. Starší děti (5-6 

let) si ji mohou zkusit obkreslit samy dle vzoru, který předem připravíte.  Na vybarvení, 

doporučuji použít temperové barvy – práce se štětcem bude děti bavit a barvy budou 

výrazné.  

  

5. „Jarní tráva“ – zkus s maminkou namalovat temperovými nebo vodovými barvami travičku,           

kdo nemá možnost – barevný zelený papír.  

      Děti si nakreslí jarní kytičku pastelkami nebo voskovkami a za pomocí rodičů vystřihnou a nalepí            

na trávu.  

  

6. Seznámení s písničkou „Travička zelená“  

  

7. Nakresli si sluníčko  

  

8. Seznámení s říkadlem   

  

  Vyšlo slunce, zasvítilo      - ze dřepu do stoje, vzpažit   

 na nebi se otočilo.      - otočka  
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  Každá kytka maličká,      - dřep, ruce vzpažit  

 radost má ze sluníčka      - úsměv  

  Ke slunci se naklání,      - stoj, úklony do stran  

 listy z hlíny vyhání.  

  

  

  

  

  

9. Dle možnosti mohou děti modelovat z plastelíny např. sluníčko, kytičky.  

  

10. Povídej si s maminkou o tom, jak se oblékáme na jaře.  

  

11. Pozorovat venku stromy a keře – jejich pupeny, větvičky.  

  

12. Grafomotorika – včelka létá kolem kytičky  

  

     Zkus si s maminkou nakreslit kytičku a kolem ní kruhy, ve směru, jak létá včelka.   

  

13. Vymaluj si obrázek  

  

  

  

  



  

Milé děti, jestli budete chtít, můžete své obrázky přinést do školky. Ráda se na ně podívám.  

  

Děkuji Vaše paní učitelka Zuzka a všechny Vás zdravím.  

  

  

  

  


