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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 úkoly v pracovních sešitech a v pracovních listech. Některé uděláme při našich 
online hodinách. Kdo se nepřipojí, udělá úkol samostatně s rodiči. Dejte dětem dostatek času 
na jejich vypracování. 

Prosím, opět dohlédněte na to, aby děti plnily pouze určené úkoly – ne jiné ! 

Pondělí -  Pastelka str. 15,  PL pravolevá orientace - zajíčci

Úterý –  PL – obrázky podle velikosti (stříhání, seřazení podle velikosti)

Středa - Matematika str. 17, PL geometrické tvary (online výuka)

Čtvrtek – PL grafomotorika, PL dokresli vajíčka

Pátek -  Poznávání str. 13, PL-  co patří k Velikonocům (online výuka)

Blíží se nám hlavní svátek Jara a to jsou Velikonoce. 

Děti se zkusí naučit koledu do středy (31.3). Před velikonočními prázdninami si jí předneseme
při online výuce.

Zajíčkova koleda

Josef Kožíšek

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka, a já řekl „ Ne, ne ne! !“

Na dvorečku za potokem, mám já strýce králíčka, 

tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka.

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček,

dojdu-li tam bez nehody, dám mu kopu vajíček.



- V příloze máte také příběh o Zeleném vajíčku. Na konci máte návrh na otázky- zjistíte
si tak,  zda děti bedlivě poslouchaly 

Návrh na pracovní činnost:

Připravte si  s dětmi velikonoční  osení.  Děti  si  můžou samostatně připravit  misku/květináč
nebo s pomocí rodiče spodek pet lahve, který si můžou nazdobit. Zasadí si do hlíny semínka
(ječmen,pšenici,žito). Děti se zkusí o osení samostatně starat. Denně pozorovat zda není hlína
moc suchá a naopak dávat pozor, aby osení nepřelily. Na teplém místě brzy uvidí výsledek 



O zeleném vajíčku (Eduard Petiška)

„Kohoutku, chtěla bych vysedět zelené vajíčko“, řekla slepička kohoutkovi. „Kdopak to kdy 
slyšel, že by slepička snášela zelená vajíčka,“ polekal se kohoutek.
„Jdi a přines mi je. Dřív mi nechoď na oči,“ řekla umíněná slepička. A tak šel kohoutek hledat
zelené vajíčko. 
Přišel k paní krůtě. „Paní krůto, nemáte zelené vajíčko?“
„Ale kohoutku, kde bych vzala zelené vajíčko? Jdi k tetě huse, třeba nějaké má.“ 
Kohoutek šel k tetě huse: „Teto huso, nemáte zelené vajíčko?“
„I ty kohoutku, snad se mi neposmíváš! Copak snáším zelená vajíčka?“
„Neposmívám se, ale slepička mě posílá, abych jí přinesl zelené vajíčko.“
„Jdi a zeptej se špačků, třeba tam najdeš zelené vajíčko.“ 
Kohoutek šel ke špačkům. 
„Prosím vás, špačkové, slepička mě poslala pro zelené vajíčko, nemáte nějaké?“
„Kdepak bychom je vzali, ale zeptej se drozda, snad ví o zeleném vajíčku.“

 Kohoutek šel k drozdovi. „Prosím, drozde, slepička mě posílá pro zelené vajíčko, nemáš 
nějaké? Už jsem byl u paní krůty, u tety husy i u špačků, a nikde nemají zelené vajíčko. 
Pokud ho nemáš ani ty, tak mi aspoň poraď.“
Drozd odpověděl: „Zelené vajíčko nemám, ale snad je bude mít skřivánek. Toho se 
zeptej.“ 

Kohoutek šel ke skřivánkovi. „Skřivánku, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? Slepička mě
posílá, abych jí nějaké přinesl.“
Skřivánek se zamyslel a povídá: „Taková vejce by mohla mít jen babička sova. Nenajdeš-li 
zelené vajíčko u ní, nenajdeš ho nikde.“
Kohoutek šel k babičce sově: „Babičko sovo, prosím pěkně, nemáš zelené vajíčko? 
Slepička mě posílá, abych jí nějaké přinesl. Už jsem všude byl a nikde jsem zelené 
vajíčko nedostal.“
Babička sova ospale zamrká a povídá: „Taková vejce neznám. Vrať se domů a řekni slepičce, 
ať jen snáší bílá vajíčka.“ 

Kohoutek jde smutně domů. Před vraty se zastaví. Alenka maluje velikonoční kraslice a 
dává barevná vajíčka na okno. Jedno vajíčko je krásně zelené.
Frrr - vyletí kohoutek na okno a už pospíchá se zeleným vajíčkem k slepičce. 
„To je krása kohoutku,“ raduje se slepička ze zeleného vajíčka a posadí se na ně. 
Vajíčko pod ní křupne a zbudou jen zelené střepy. Je vyfouknuté. Nic v něm není. „Bílá 
vajíčka jsou přece jen lepší,“ povídá slepička, „aspoň víme, že se z nich vylíhne kuřátko.“ A 
kohoutek je rád, že nemusí shánět nové zelené vajíčko.
          

Otázky k pohádce :

- Co chtěla slepička od kohoutka? 
- Za jakými zvířátky šel kohoutek pro radu? 
- Víte, která zvířátka snášejí vajíčka a která zvířátka rodí mláďátka bez vajíček?
- Sehnal kohoutek zelené vajíčko?
- Jak to nakonec dopadlo?  Zlobila se slepička?















Milé děti, zkuste samostatně nakreslit různé obrázky do mouky 

Rodiče, připravte dětem velký plech, který vysypete moukou. Děti si můžou vyzkoušet jaké to
je kreslit v mouce 
Kresbou do mouky si dítě uvolňuje rameno, protože „kreslí“ na velké ploše, cvičí správný tlak
a procvičuje hybnost zápěstí. Pokud překresluje podle předlohy, cvičí také koordinaci oko-
ruka, přesnost, trpělivost a samozřejmě motoriku

Zkuste překreslit níže uvedené obrázky. Napadnou vás ještě nějaké jiné ?  Třeba spojené 
s jarem a Velikonocemi ?


