
Distanční vzdělávání 

15.-19.3. 2021 

Jarní probuzení-- Loučení se zimou a první jarní den 

Motivační část: Dnes se trochu vrátíme k zimě a povíme si, kdo nebo co je Morena – (lidé jí říkají 

Smrtka, Morana, Mořena...) Ve starých dávných dobách zimu děvčata vynášely z domu. I my 

kdybychom mohli být teď ve školce, určitě bysme tuto tradici neporušili…. 

Smrtka – MORENA - Je symbolem zimy. Lidé se dříve zimy báli, aby měli dostatek dřeva, aby měli 

dost jídla. My si ji můžeme představit jako zimní vílu, které se nechce odejít a přenechat vládu jarní 

víle. A tak společně jarní víle pomůžeme jaro přivolat (naučíme se zaklínadlo Zimo, zimo táhni pryč). 

Děti, ale to vůbec neznamená, že by byla zima zlá. Zima není zlá, příroda ji potřebuje (odpočinek 

přírody), jen se jí nechce odejít. Jaro fakticky začíná 20. března- už tuto sobotu, ale to vůbec nevadí, 

když bude mít maminka s tatínkem čas, můžete společně Moranu vyrobit a s pořekadlem jí 

vyprovodit pryč už tento víkend… Pokud budete vyrábět, moc prosíme z přírodních materiálů /slámy, 

klacky apod…abychom neublížili přírodě 

 

Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme rukama)  

nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme) 

Odtáhnu tě za pačesy, (táhneme za provaz) 

za ty hory, za ty lesy. (ukazujeme hory) 

Až se vrátím nazpátek, (ťapeme prstem po ruce) 

svleču zimní kabátek. (naznačujeme svlékání se) 

Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme) 

nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme) 

V emialu je odkaz na video pohádky Chaloupka na vršku, tak prosím dětem pusťte 

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

1. Samostatná práce 

Kočičí povídání- ZKUS SE NAUČIT BÁSNIČKU PODLE OBRÁZKŮ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


1.1. Začínám kresbou kočky podle instrukcí – viz PL kocourek. – maminka pomůže se čtením 

básničky, vy obtahujete. Pak zkuste nakreslit bez předlohy sami – zvlášť na jiný papír 

naučte se básničku Kocourek,  

1.2.  Grafomotorické cvičení – miska na mléko pro kočičku 

popis činnosti: na velký format papíru – trojhránek – začneme krouživé pohyby dokola – pohyb 

proti směru hodinových ručiček 

poznámky: správný sed podmínkou, vytřpání, uvolnění ruky,  netlačit na tužku, zápěstí na papíře 

1.3. Pracovní sešit – str 30 – pejsek pinká kuličky -  

nejprve každou kuličku několikrát obtáhnout (různé barvy) 

Pak můžeme pomoci pejskovi “pinkat” do důlku – nácvik dlouhé rovné čáry (čára vede různými 

směry) Důležité je neotáčet s pracovním sešitem.!!!! 

1.4. Pracovní sešit strana 18 a 19 

Venku je pořád zima, jaro v nedohlednu. Oblečte si teplé rukavice a čepici 

Provedení: RUKAVICE: nejprve obtáhnout postupujeme shora-zleva doprava – prosím dbejte na 

to (učíte tím děti pomalu vnímat směr čtení      ) poté sami dopletete rukavici do konce. 

čepice – zdobení – zase nezapomeňte postupovat ZLEVA DOPRAVA – obtáhnout vzor a 

pokračovat samostatně.  

1.5. V příloze zasílám naše oblíbené rýmovací pexeso, kdo bude mít možnost, může vytisknout  

hry se slovy:  

KOČKA-KOČIČKA 

PES-PEJSEK-PSÍČEK 

MÁMA-MAMKA-MAMINKA 

BÁBA BABKA-BABIČKA 

které slovo je dlouhé, krátké, kolikrát tleskneš… 

 

2. Experimnety v kuchyni 

úkoly na tento týden bude určitě pro všechny jednoduchý, protože mi hodně posíláte 

fotky, jak vám děti pomáhají, což moc chválím.  

Takže jednoduchý úkol- upéct bábovku a pak si 

na ní pěkně s maminkou pochutnat      

Nechte prosím děti co nejvíce pracovat 

samostatně (rozklepnout vajíčko, zamíchat…) 

Nejprve připravíme recept – ten samozřejmě 

může být podle vás, podle vašich možností a 

vašeho životního stylu (bez mouky, 

s mrkvičkou, cuketou apod. ) 

Kdyby jste neměli žádný recept, na další straně 

dávám vyzkoušený obyč – piškotová 

bábovka…. 

 

 

 

 

 

https://www.toprecepty.cz/fotky/recepty/0317/piskotova-babovka-35088-1920-1080-nwo.jpg


 

Piškotová bábovka 

Suroviny 

5 žloutků 

(5 bílků) 

150 g cukru krupice 

200 g polohrubé mouky 

1 lžička prášku do pečiva 

4 lžíce oleje 

špetka soli 

citronová kůra 

vanilkový cukr 

na vymazání formy 

olej 

hrubá mouka 

  

Postup přípravy receptu 

1. Žloutky utřeme s cukrem, pak přidáme olej a citr. kůru. 

2. Poté přidáme postupně do těch utřených žloutků smíchanou mouku s vanil. cukrem a 

práškem do pečiva. 

3. A nakonec přimícháme postupně sníh z bílků. 

4. Poté nalejeme do vymazané olejem a hr. moukou vysypané formy a dáme péct na 175°C 

cca 40 min, musíte hlídat špejlí, každá trouba peče jinak ;-) 

Poznámka od kuchařky 

Abyste nepodávaly suchou (i když bábovka je krásně vláčná), můžete nakrájenou bábovku 

pomazat marmeládou a navrch šlehačku  

Reflexe úkolu:  

co se dítě učí:  

spolupráci s rodičem,  

pracovní postupy (Příprava receptu – suroviny si může kreslit, kolik vajec, cukru…apod, výborný 

recept je na hrníčky, ….nejprve vajíčka s cukrem, ušlehat atd…),  

práce s chybou – (pokud neudělám z bílků sníh, bábovka bude zdrclá apod) 

učí se pomocí prožitku 

zkouší pracovat s váhou, poměřuje množství 

a vychutnat si chíle strávené s vámi       Tak Ať se podaří, těším se na foto       



3. Aktivity na ven 

Jarní procházka 

 

● Podívej se na oblohu a řekni, jaké je dnes počasí.  

                      

 

 

● Přeskoč každý kanál, který uvidíš na cestě. 

 

●         Poslouchej zpěv ptáků a zkus nějakého napodobit.  

 

● Najdi tři pampelišky   a dvě sedmikrásky     Řekni, 

která je menší a která větší a jaké mají na sobě barvy.  

 

● Zkus najít v trávě nějakého broučka. Ale dávej pozor, ať mu neublížíš.  

 

 

● Pohlaď dlaní trávník a jestli 

bude cvítit sluníčko, pozoruj, jestli neuvidíš kolem 

letět.   

 

 

Tak ať se líbí a přeji hezky prožité chvilky      


