Rataje 8. března 2021
Milé děti,
Slunce nám venku svítí více a více a blíží se nám jaro. Tento týden je pro nás čas jarních
prázdnin a všichni školáci si od povinností odpočinou. Všem Vám nabízíme činnosti, které
určitě zvládnete všichni.
Pokud však nevím – ptám se, pokud mi něco nejde, požádám o pomoc a radu. Tak na to
nezapomínejte.
Nabízíme Vám činnost na každý den a budeme rády, pokud si je zaznačíte na papír a ten nám
buď, pošlete na email, nebo ho můžete jako dopis vhodit do schránky školy, třeba o víkendu
při procházce s rodiči. Pojmenujte jednotlivé dny v týdnu, jak se jmenují dny víkendu?

Pondělí 8. března
Mezinárodní svátek žen se již mnoho neslaví, ale vy si určitě s tatínkem na maminku,
babičku, tetu vzpomenete a připravíte pro ni obrázek pro radost. Projevem náklonosti je pro
spoustu z nás srdce a proto jsme si pro Vás připravili návod na kytku ze srdíček viz.příloha č.
1 a do první kolonky nakreslete srdce.

Úterý 9. března
Slunce hřeje čím dál víc a příroda se pomalu začne probouzet, když půjdete s rodiči na
procházku nezapomeňte si všímat pupenů na stromech a keřích, podívejte se , které jarní
rostliny, květiny se nám již klubou ze země. V příloze posíláme některé z nich. Můžete si
také zkusit, zaset semena řeřichy a pozorovat její klíčení.
Do druhého okénka namaluj jarní kytičku, nebo větev s pupeny. V příloze č. 2 seřaď kytku od
semínka až po rozkvetlou květinu.

Středa 10. března
Připomeň si s rodiči pohádku „O řepě“, v příloze Vám nabízíme veršovanou od Františka
Hrubína, ale starší děti ji už znají a určitě ji rodičům podle obrázků převypráví sami.
Příloha č. 3
Do třetího okénka mohou mladší děti namalovat řepu, starší děti jednoho z aktérů pohádky
(babičku, dědečka, vnučku, pejska, kočičku, myšku)

Čtvrtek 11. března
Počasí je nestálé, pozoruj dnes jaké je počasí a do čtvrtého okénka jej namaluj, jestli svítí
slunce, prší, nebo snad sněží? Jestli je obloha modrá, nebo šedá?

Pátek 12. března
Jaro je plné barev, příroda se probouzí a láká nás k pohybu venku. Znáš všechna roční období,
která nás celým rokem provázejí?
Pomoci písničky si to můžeš připomenout.
Viz odkaz.
https://www.youtube.com/watch?v=1GwKr75tvVw&ab_channel=P%C3%ADsni%C4%8Dky
prod%C4%9Bti
Do posledního, kolikátého okénka? Nakreslete, co děláte na jaře nejraději.
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