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Milí rodiče, 

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

S dětmi dále pozorujte první poslíčky jara v přírodě – sněženky, bledule,  petrklíč,   jak se
zelená tráva a poslouchejte první ptačí zpěv.

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. 14,  PL na zrak.vnímání jarní kytičky

Úterý –  PL graf.vlaštovky, PL poznáš co se liší ?

Středa - Matematika str. 16, PL motýlci ( online výuka )

Čtvrtek – PL slabiky, Morena- vybarvi, rozstříhej a nalep

Pátek -  Poznávání str. 15, PL-hádanky, jarní říkadlo a ukázka doma vyrobené „paní zimy-
Morany“ ( online výuka)

Blíží se nám první jarní den a s ním také souvisí tzv. vynášení paní zimy- Morany. 

Zkuste se děti naučit říkadlo :

Jarní říkadlo

Zimo, zimo, táhni pryč, 

nebo na tě vezmu bič.

Odtáhnu tě za pačesy,

za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek,

svleču zimní kabátek.



Jak taková Morana vypadá dětem přečtěte (v příloze ) nebo promítněte v příběhu Chaloupka
na vršku – Jak se Andulka bála smrtky, kde je moc hezky vše vyobrazeno 

https://www.youtube.com/watch?v=nAtvfAJoQ78

Námět na výtv.činnosti: 

Morana z vařečky 
Pomůcky: Vařečka, látka, provázek, černý fix, lepidlo, vlna. 
Postup: Děti si velkou vařečku omotají látkou, kterou k vařečce připevní provázkem. Děti si
na vařečku černým fixem nakreslí obličej a na vrch vařečky přilepí kousky vlny (vlasy).

Nebo můžete zkusit vyrobit malé morany ze špejlí, klacíku, papíru, uschlé
trávy, sena či látky.  Různě pokreslit či jinak ozdobit.

Toto je pouze návrh, děti at se samy zamýšlejí nad tím, z čeho by mohly
Moranu vyrobit. Fantazii se meze nekladou   Těším se na výsledek !

Dále posílám ještě jeden návrh na jarní kytičku..

Sněženka z tamponků 
Pomůcky: Modrý papír, zelená pastelka, odličovací tamponky, lepidlo, fix. 
Postup: Děti si na tamponek fixou nakreslí obrys tvaru květu sněženky, který vystřihnou. Poté
si ze zeleného papíru nastříhají lístky. Na modrý papír si nakreslí stonek (stonek může být
také  vystřižen  z  papíru),  ke  kterému  lístky  a  květy  sněženky  přilepí.  Na  závěr  mohou
rozstřihnout tamponek na půl – vznikne oblouk, který mohou děti nalepit pod sněženku (sníh).

Pokud doma nemáte barevné papíry, je možné samozřejmě podklad pod sněženky namalovat
vodovkou či temperou. 

https://www.youtube.com/watch?v=nAtvfAJoQ78














Vynášení Morany – smrtky. 

 Milé děti,

 takové zimy jako bývaly za starých časů, si už skoro nikdo nepamatuje. Cesty i chaloupky se 
ztrácely pod vysokým sněhem, studánky zamrzaly až na dno, zvířátka hynula zimou a hlady, 
mrzlo až jiskřilo. Příchod jara byl pak pro všechny jako vysvobození ze zlé moci. 

Vynášení Morany je zvyk, který se dochoval až dodnes. Hlavním smyslem tradice je zahnání 
zimy a přivítání nového života – jara. Morana byla většinou vyrobena z nepotřebných 
suchých větví, roští, suché trávy a staré slámy. Sláma a další přírodní materiály byly obaleny 
starými červeno-bílými šaty a na krk se Moraně připevnil náhrdelník z bílých vyfouknutých 
vajíček. 
Lidé slavně vynášeli ze vsi figuru Smrti tzv. Moranu a zapálenou ji topili v řece. Vynášení 
smrtky se doprovázelo říkadly a písněmi o konci zimy a vítání jara.

Hra s hláskami, slabikami, citoslovci a slovy:  Hlásky Z,Z,Z – zzzzimo, R – Smrrrrrrrrťáka 
neseme, P – pryč, pryč. Citoslovce, kterými můžeme Smrtku vyděsit, vylekat – Baf, Bum, 
Hůůůůůůů. Volání jara - Halóoooooo jaro. Ťuky, ťuk – jemně probouzíme jaro, Kap, kapi, 
kap - jarní deštík.


