Distanční výuka se Saurusem
Týden:

22. 3. – 26. 3. 2021

Téma:

Jak Saurus odemkl jaro

Milé děti, přeji Vám krásný den,
stále se spolu nemůžeme vídat ve školce, a proto vám touto formou posílám pár
nápadů, jak si zpříjemnit dlouhé chvíle, které teď trávíme doma. Jak jsme si již říkali
v on-line chvilce, tak nám již začalo jaro. Bylo to teď v sobotu 20. března. Proto si tento
týden o jaru budeme vyprávět. Jaké nastávají změny v přírodě. Den se prodlužuje, více
svítí sluníčko, taje sníh, vykukují první kytičky, …
Nesmíme ale ani zapomenou na další důležitý den, který v březnu slavíme, a to je DEN
VODY (23. března). My už víme, že voda je velmi důležitá pro život. Díky vodě rostou
stromy, keře i kytičky. Mohou v ní žít ryby, žáby a různá malá stvoření, které nejsou
ani okem vidět. Vodu pijeme i my, lidé a taky zvířátka. Také je důležitá na mytí našeho
těla, protože kdybychom se nemyli, mohli bychom být nemocní. A když je voda tak
důležitá, musíme ji chránit!!! Neplýtváme s vodou a neznečišťujeme ji (to znamená, že
do vody, rybníků, řek a potoků neházíme odpadky). Vážíme si vody a stejně tak i naší
celé přírody.
Mějte krásný první jarní týden!
S pozdravem vaše paní učitelky Žanetka a Andělka.

1. TVOŘENÍ/MALOVÁNÍ
•

•

Odemykáme jaro – jarní klíč
o Pomůcky: papír, tužka, nůžky, pastelky
o Postup:
▪ Na papír si zkusíme namalovat klíč.
▪ Vystřihneme si ho.
▪ A protože je to klíč od jara, tak si na něj nakreslíme jarní motivy
(kytičky, sluníčko, vajíčko, mláďátka, …).
Zápich do květináče – tulipán z filcu
o Pomůcky: filc, nůžky, lepidlo, špejle.
o Postup:
▪ Vystřihneme si šablonu tulipánu.
▪ Obkreslíme na filc a poté vše vystřihneme.
▪ Vystřižený tulipán z filcu nalepíme na špejli.

•

•

•

•

Výrob a rámečku na fotografie
o Dřevěné špachtličky si pomalujeme fixami nebo temperami.
o Spojíme je do rámečku a je hotovo.
o Do rámečku si můžeme nalepit fotografii nebo nějaký obrázek.
Výzdoba oken
o Z barevného papíru si můžete vystříhat různé
tvary kytiček, motýlů.
o Když je máme vystřižené, nalepíme si je pod sebe
na nit či provázek.
o Výsledný závěs si pak můžeme pověsit do okna.
Naše kouzelná kytička
o Výtvarná technika: frotáž.
o Pomůcky: různé druhy papírů, čtvrtku A5, nůžky,
lepidlo, voskovky/pastelky, obyčejný papír A.
o Postup:
▪ Z různých druhů papíru si vystřihneme tvary dle vlastní fantazie.
▪ Uspořádáme si je na čtvrtku A5 a uděláme z nich vlastní kytičku/y.
▪ Tvary nalepíme na čtvrtku (vytvořili jsme si matrici na frotáž).
▪ Přikryjeme obyčejným papírem.
▪ Pastelkou/voskovnou
budeme přejíždět papír tak
dlouho, dokud nám kytička
nevyleze nahoru. Pořádně
papír držíme, aby se nám
matrice nepohybovala.
▪ Kytičku si můžeme
pojmenovat, a protože je
kouzelná, tak dělá i různá kouzla.
Kytičky různými způsoby
o Na youtube kanálu jednoho pana učitele ze školky jsou moc pěkná videa
na výtvarnou výchovu. Přikládáme odkaz:
(https://www.youtube.com/channel/UCzJTd95P2_ylSo3zR0TO4Vw/vi
deos). Můžete se s dětmi na videa podívat a udělat si na papír vlastní
jarní zahrádku ☺.

2. ÚKOL
•

•

Jarní vycházka
o Na jarní vycházce si splňte všechny zadané úkoly a nezapomeňte si
užívat krásné přírody.
Jarní kytičky
o Poznáváme jarní kytičky na obrázku (viz přílohy).

•

o Zkuste některé najít i venku.
o Na jaké písmenko kytičky začínají.
o Vytleskejte si jejich názvy.
Kupte si s maminkou jarní kytičku v květinářství. Společně si ji zkuste
přesadit a podívejte se, jak kytičky vypadá (cibulka s kořeny, stonek, květ).
Zapíchněte si k ní vyrobený zápich tulipán a nezapomeňte se o kytičku dobře
starat.

3. LOGOPEDIE
•

•

Dechová cvičení
o Čicháme ke kytičkám – nádech nosem a výdech pusou.
o Vyrobíme kytičky z papíru (asi 3 - 5) – jednu navoníme voňavkou, dítě
hledá, která kytička voní.
Artikulační cvičení:
o Odemykáme jaro – dáme špičku jazyka za spodní zuby a trochu otvíráme
a zavíráme pusu.
o Usmíváme se na sebe před zrcadlem.
o Jazyk roztáhnout do placičky ke všem zubům (dole i nahoře).
o Špičkou jazyka jet po horním patře zezadu dopředu a zastavit se na ploše
zubů – nevyplazovat.

4. GRAFOMOTORIKA/OMALOVÁNKY (viz přílohy)
•

Grafomotorický list
o Svislé čáry – dokresli stonky kytičkám.
o Dolní oblouk – dokresli tulipány.

5. BÁSNIČKA/PÍSNIČKA/POHÁDKA
•

•
•

Zpíváme písničku: Jaro dělá pokusy – Z. Svěrák aj. Uhlíř
o https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qsk&list=PLJODImT0q58-aicKvPMcwx6og40txpzH-&index=3
Učíme se písničku: Ospalá sněženka
o https://www.youtube.com/watch?v=NA28VBFoFmQ
Básničky
Jaro
Sluníčko se probudilo,
paprskami zasvítilo.
Pohladilo kytičky,
zvířátka i dětičky.
A to vše udělalo jen,
abychom měli hezký den.

Tulipán
Tuli, tuli, tulipán,
tulí se a není sám.
Na rozkvetlém záhonku,
kývá hlavou na stonku.
Listy mu v tom pomáhají,
dětem pěkně zamávají.

6. OSTATNÍ:
•

•

Jarní hra
o Na start si položíme figurky a házíme kostkou.
o Postupujeme o počet hozený na kostce.
o Po stoupnutí na dané pole uděláme úkol, který tam je napsaný a hází
další hráč.
o Vyhrává ten, kdo je první v cíli.
Pořad: KOSTIČKY – Jaro už je tu
o https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1011539224kosticky/200327275160052-jaro-uz-je-tu/

Všechny potřebné materiály jsou připravené v taštičce (papíry, pracovní listy, …)!!!

Přílohy:

