Milé berušky a sluníčka,
zdravíme vás i vaše rodiče opět k vám domů a doufáme, že se máte dobře. Moc
se těšíme, až se uvidíme zase ve školce. Prozatím vám opět posíláme na
procvičení a pobavení nějaké zábavné úkoly a cvičení, básničky a pohádky.
Budeme rádi, když nám vaše výtvory opět vyfotíte a maminky je pošlou na
školní e-mail: materskaskola@skolarataje.cz a nebo si je schováte a ukážete
nám je, jak se vrátíme do školky.
Tento týden si řekneme vše o kytičkách. Jak se která kytička jmenuje, jak
vypadá, jak roste, jaké má barvy a tak dále…. Mohli bychom začít básničkou, ve
které se dozvíme, která kytička nám odemyká jaro…. Ale než si ji přečtete,
zkuste se zamyslet vy, která kytička by to mohla být? Čím odemykáme dveře?
Ano, klíčem. A která kytka má ve svém jméně slovo „klíč“? No jasně, PETRKLÍČ

A tady je ta slíbená básnička, kterou se můžete i naučit, abychom si ji ve školce
pak mohli připomenout.
Zima už se loučí s námi,
snížek už je za horami.
Sluníčko si češe vlasy,
v zahrádkách už brzy asi –
pokvete nám petrklíč,
který pošle zimu pryč.
Také se můžete podívat na pohádku o skřítku Racochejlovi, který taky chtěl
probudit jaro  :
https://www.youtube.com/watch?v=dZLOUUbUH8s

Jako další pro vás máme přichystaný veršovaný příběh. (Co to znamená
veršovaný? Víte to? Ano správně, že se to bude rýmovat. Slova budou znít
stejně – zkuste říci, která slova to jsou. Můžete to zkusit i u básničky )
Po přečtení textu prosíme rodiče, aby děti v celých větách mluvily o tom, co
právě slyšely. Co musíme udělat, aby nám vyrostla kytička? Procvičujeme
posloupnost – od prvního kroku k poslednímu. Co všechno potřebuje semínko,
aby vyrostlo?

Na procvičení posloupnosti je i další úkol. Věříme, že to pro vás bude hračka 
Zkuste pracovat sami, určitě to zvládnete.

K obrázkům přiřaď čísla podle toho, jak mají jít po sobě (čísla 1-6 nebo dělej tečky), pak si
obrázky vykresli

Teď budeme procvičovat oči. Najdeš kytičce správný stín? Kytičky si poté
vykresli.

Podle spodního obrázku si můžeš namalovat a vytvořit vlastní zahrádku nebo podle vrchního
obrázku můžeš kytičky namalovat do vázy. To necháme na tobě.
Potřebuješ: temperové barvy, štětec, tvrdý papír a vidličku.
Postup podle spodního obrázu (louka plná kytiček): nejříve vidličku potři ruznými barvami a
obtiskni na papír (zkus „kytičky“ rozprostřít na celý papír, ne jen do jednoho kouta), chvíli
počkej než kytičky zaschnou a pak jim štětcem domaluj shora dolů stonky. A máš hotovo 
Postup podle vrchního obrázku (do vázy): nejdříve do spodní části výkresu nakresli
pastelkou, fixou či voskovkou vázu nebo misku (barvu si zvol sám/sama). Poté potři vidličku
různými barvami a obtiskuj na vrchní část papíru. Jakmile kytičky zaschnou, štětcem domaluj
shora dolů stonky, které budou mířit do vázy/misky. A máš hotovo 

Tužkou dělej čáry shora dolů, jak prší na kytičky, aby pěkně vyrostly. Poté si můžeš obrázek
vykreslit.

Od středu kytičky udělej lístky okolo připravených teček. Nezapomeň mít uvolněnou ruku a
pohybovat rukou z loktu. Ruka bude „klouzat“ po papíru 

Poznáš kytičky z obrázků? Zkus to nejdříve sám/sama, pak se sourozencem nebo mamkou či
jiným dospělým.
Také můžeš pojmenovávat veškeré kytičky, které poznáš na vycházce nebo na zahrádce.

Přiřaď ke květině její název – tady poprosíme o pomoc maminky - a kytičky si poté vykresli.
Pomůže ti i obrázek o stránku výš 

Nápověda: modřenec, narcis, pomněnka, šeřík, šafrán, pampeliška, prvosenka, sněženka,
tulipán, mateřídouška, zlatý déšť, konvalinka

A kdyby, jste se chtěli protáhnout a zazpívat si, tak vám posíláme odkaz na jednoho
šikovného pana učitele a jeho syna 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPA
q4nR9j8M4%26fbclid%3DIwAR2fuA1WRt7ZPOQ282G3kxYTYnRwORf6jalNJWsXq7yKrevTbk2
5GmRMvmE&h=AT1nfIAF6IR_jLiHfVmgqhy7jZ9nt06xf3yPG9W83D8940OexEb4lrtOSrFwTEjcK
ls2CzJ72zEtoZMRPsnqFck8mIcQKwYKTuoV4h6BVqj-8QP6oK5ThYVOQV-J6wxbQWo
Věříme, že se vám všechny činnosti povedly na jedničku a těšíme se, až je i vás uvidíme  A
myslím, že se stejně těší i rodiče , kterým tímto moc děkujeme za spolupráci!!
Tak AHOOOOOJ 
Vaše paní učitelky

