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Milí rodiče, 

Tento měsíc máme ve vzdělávacím plánu přípravné třídy téma: Jaro s podtématy Svátky jara-
proměny přírody na jaře

Děti mají opět úkoly v pracovních sešitech, které společně uděláme při našich online 
hodinách. Kdo se nepřipojí, udělá úkol samostatně s rodiči. Prosím, opět dohlédněte na to, aby
děti plnily pouze určené úkoly – ne jiné !

Pondělí -  Pastelka str. 12

Úterý – pracovní list na zrakové vnímání

Středa - Matematika str. 14  a prac.list  Jaro-jarní květiny( online)

Čtvrtek – pl.- před, za, pod, .. ( jarní obrázky v řádcích )

Pátek -  Poznávání str. 14 ( online ), básnička 

Prosím všechny děti, naučte se první jarní básničku   Při páteční online výuce mi jí zkusí
každý samostatně přednést. 

Sněženka 

František Hrubín 

Táta včera na venku

našel první sněženku.

A vedle petrklíč,

zima už je pryč.

Zimo, už jdi pryč

Zimo, zimo už jdi pryč.

Jaro si už chystá klíč !



Námět na výtvarnou činnost :
Pomůcky: Ruličky ( např.od toalet.papíru, má doma každý  ) temperové barvy, čtvrtka, štětec, 
nůžky, igelit. 
Postup:  děti s pomocí rodiče rozstříhají ruličky do tvaru lístků různých květin. Poté děti ruličku

namáčejí  do  temperové  barvy  a  tisknou  barvu  na  papír.  Zelenou  barvou  květinám  dokreslí

pomocí štětce stonky, listy a střed květiny.

Námět pro pobyt venku: 

Zkuste najít venku první jarní kytičku kterou na procházce uvidíte. S pomocí maminky se s ní
vyfotit a poslat ostatním dětem do naší společné WhatsAppové skupinky 



O jarním sluníčku - motivační příběh

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul na modré obloze. 
Sluníčko se protáhlo, zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní 
čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat, 
tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo 
obláčky a začalo pomalu prohřívat zem. A jaro může začít !

Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo moc 
práce najít alespoň skulinku a nakouknout na zem. Mraky měly však 
převahu, a tak sluníčko raději nabíralo síly,  aby mraky přemohlo další
den. A skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo, mraky se
polekaly a na mnoha místech protrhaly. Tak sluníčko s úsměvem 
posvítilo na celý den. Všimlo si, že ptáčků a kytiček zase trochu 
přibylo, objevilo se i několik berušek, které také už zvědavě nahlédly 
jestli už je dost teplo, aby se mohly proletět. A tak jaro pokračovalo. 
Brzy se začalo všechno zelenat. Bzučely včelky a bylo stále tepleji.  
Sluníčko z jasné oblohy sledovalo jak se mu práce daří a spokojeně se 
usmívalo, protože JARO přišlo k nám.








