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Jarní probuzení – povídání s čápem

1. samostantná práce
Na svatého Řehoře čáp letí přes mpře,

            žába pusu otevře, ledy plují do moře

1. 1 Jaro už je pomalu cítit ve vzduchu. 
Posílám vám malé povídání o čápovi, který k nám
přiletí v těchto dnech z Afriky. 

Poprosíme rodiče, aby vám přečetli:-¨)

1. 2. grafomotorický pracovní list – žába
čáp si rád smlsne na žabce. To jak skáče si právě vyzkoušíte. 
Zase nejprve na nevlký formát papíru trojhránkem a potom vlastní PL.trojhrannou tužkou 
nebo pastelkou
správné držení tužky a správné sezení přip práci (špetkový úchop, obě nohy na zemi, ne ve 
vzduchu, zápěstí opřené o stůl), prosím pořád kontrolujte!!!!!
Nacvičujeme horní oblouk

.
1.3. páce s modelínou – námět mrak (PL velký mrak)

- vyválet hada a přiložit jednotlivé části – mrak + kapky

1.4. zjisti, které slovo jsou krátké a které dlouhá

kos                                                                           sněženka
• zkuste vytleskat 

kolikrát jste tleskli
• na jaké písmenko slova začínají

umíš nakreslit kosa a sněženku?
- kresba pastelkami nebo voskovkami či vodovkami, nechám na vás

2. HRY: pokračujeme v pexesu.... stejně jako minulý týden
 další společenské hry...jaké máte doma? Co rádi hrajete? Poproste maminku, tatínka nebo 
brášku či sestřičku a zahrajte si



3. experimenty v kuchyni
obrázky z mouky
na tác (alespon A4) položíme tmavý barevný papír (nebo dva vedle sebe)
na papír nasypeme hladkou mouku. 
Zkoušíme prstem kreslit různé obrázky (kolečko, domeček, kytička....když obrázek chcete 
zrušit, stačí s tácem zatřást. )
Zkuste si solení (promnutí mouky mezi prsty )

4. hry venku
ke konci týdne už můžeme na vycházku, tak až s maminkou vyrazíte, nezapomeňte splnit 
tyto důležité úkoly:
4.1. najdi šnečí ulitu (hlemýžď zahradní)

4.2. obejmi ten nejkrásnější strom, který uvidíš. Poslouchej , co říká

4.3. najdi na procházce zajímavý kamínek a schovej si ho do kapsy



4.4. sáhni si na hlínu

4. 5. a najdi v zahrádkách sousedů – až půjdete na vycházku- v blízkosti tvého domečku
tyto kytičky

krokus (fialový a oranžový)

sněženka                                                           talovín

tak ať se vám úkoly líbí, ahoj Danka


