MILÉ BERUŠKY A SLUNÍČKA,
MOC VÁS VŠECHNY ZDRAVÍME DO VAŠICH
DOMOVŮ.
Věříme, že se máte všichni dobře, hrajete si, kreslíte,
koukáte na pohádky a taky trošku lumpačíte a zlobíte svoje
rodiče. Opět vám přinášíme pár úkolů, ať si zkrátíte dlouhou
chvíli a rodičům moc děkujeme za spolupráci.

Na jaro se těší nejen lidé, ale i všechna zvířátka. Co
kdybyste si o nich něco zopakovaly a něco nového naučily.

1. Básnička: ,,Na dvorečku u vrátek…“
Na dvorečku u vrátek, máme plno zvířátek.
Kohout, kvočna s kuřaty, kačer, kachna s káčaty.
Z koutu kouká kočička, má tam misku od mlíčka.
V chlívku koza rohatá a kravička strakatá.
V králíkárně králíci, ve stáji dva koníci.
Hřebeček a kobylka, páni, to je idylka.

Teď už víte, jaká zvířátka můžeme mít doma, ale možná
si vzpomenete na další. Podívejte se do nějaké knížky, či
encyklopedie. Básničku se můžete naučit nazpaměť.

2. Nejdříve předčítejte básničku a ukazujte zvířátka. Pak ať to
děti zkusí sami.
Např: rodič řekne: ,,Od kočičky…“
dítě doplní: ,,Koťátko.“

3. Víš, čím jsou zvířátka užitečná?
Obrázkové čtení ti napoví.

4. Děti pracují s obrázkem podle pokynů.
Ukaž kočičku, která je:

- Kolik zvířátek je na obrázku?

- vlevo, vpravo na obrázku

- Spočítej kočičky.

- nahoře

- Spočítej, kolik mají ocásků.

- v boudě
- na stromě
- mezi boudou a stromem
- vedle boudy

- Napiš slovo Alík podle vzoru na boudě.
- Vymysli kočičkám jména.
- Znáš písničku o kočičce?
- Znáš večerníček o kočkách?
Obrázek si vybarvi.

5. Vyprávěj si s rodiči o zvířátkách a pak si můžete zahrát
slovní hru: ,,Na které zvířátko myslím?
- např: rodič:

,,Má to zobák, 2 nohy, peří a dává nám
vajíčka“
,,Kdo to je?“

- dítě hádá, pak si můžete roli s rodiči vyměnit

6. PH: Zkus se trefit
- nachystejte si:
- novinový papír /můžete použít i letáky/
- košík nebo kbelík
Z novin si děti umačkají kuličky (velké jako vajíčka, každý as
10 ks). Určete si vzdálenost a házejte vajíčka do košíku. Úkolem
je trefit se všemi vajíčky.

7.

Poznej, co je to za písničku a podle obrázku si ji zazpívej.

8. Tvoření
- Vyber si některé domácí zvířátko (viz obrázky) a zkus si ho
namalovat nebo vyrobit.
a)

Kravička a slepička s kuřátky

Materiál: barevný papír, temperové či prstové barvy, štětec, voda, kelímek na
vodu, fixy na dokreslení
Postup: Na dlaň si nanes štětcem barvu. Ruku poté obtiskni na barevný papír.
Kuřátka u obrázku č. 2 obtiskneš palec. Po zaschnutí dokreslíš fixem detaily, jako
jsou oči, zobák apod.
Tip: Můžeš zkusit i jiná zvířátka dle svojí fantazie třeba kočičku, ovečku……
Budeme se těšit, co vymyslíš!!

b) Ovečka
Materiál: barevný papír na základ, bublinkovou fólii nebo vatové tyčinky do uší,
bílá temperová barva, štětec, voda, kelímek na vodu, černý fix

Postup: Vystřihni bublinkovou folii do tvaru kruhu či oválu, jak se ti podaří
anebo poprosíš o pomoc maminku či tatínka. Naneseš bílou barvu na bublinky a
obtiskneš. Pokud nemáš bublinkovou fólii, použij vatové tyčinky a namáčej do bílé
barvy a ,,ťupej“ tyčinkou ve tvaru oválu. Po zaschnutí dokresli obličej a nohy.

c) Kuřátko
Materiál: bílý či barevný papír na podklad velikost A5 je to velikost malého
sešitu), žlutý papír, zelený papír či zelená pastelka, červený papír či červená
pastelka, lepidlo
Postup: Popros maminku nebo tatínka nebo zkus sám. Nakreslit tvar vajíčka, ale
žádnou blešku, hezky přes celý papír. Žlutý papír si natrháš na malé kousky. Až
budeš mít natrhané, začni postupně nanášet lepidlo na vajíčko a hezky vedle
sebe lep žluté kousky, dokud nebude celé vajíčko hezkdy žluté.Pokud máš barevný
papír, vystřihni zobák a hřebínek a dolep, pokud nemáš, dokresli pastelkami či
fixami. To samé udělej s trávou

příloha č. 5 Slepička
Materiál: bílý, červený , oranžový, černý papír popřípadě pastelky, nůžky,
lepidlo, kolíčky na prádlo
Postup: Nachystej si papír ve tvaru čtverce. Pomohou ti rodiče. Já jsem použila
rozměr 17cmx17cm, ale můžeš použít i menší, zaleží jak velkou chceš slepičku
mít. Čtverec přehneš na polovinu tak, aby ti vznikl trojúhelník. Vystřihni si
křidélko, zobák, oko, a slepičce nalep. Na nohy použij kolíčky na prádlo.Slepiček
si klidně můžeš udělat několik v různých velikostech. Až se vrátíme do školky,
uděláme si u nich výstavku.

9. Pracovní listy (v příloze)

