
Zdravíme všechny Žabičky 
I tento týden jsme pro vás připravily pár úkolů a nápadů, která vás jistě 
budou bavit. 

Pondělí: 

22. března

Světový den vody – pomáháme vyprahlé zemi

Voda je náš nejcennější přírodní zdroj. Jak je důležitá si většinou uvědomíme až v okamžiku, 
kdy přestane být samozřejmostí. Význam životadárné vody tradičně připomíná 22. březen, 
Světový den vody. Téma letošního svátku vody je více než aktuální – úbytek vody v důsledku 
klimatické změny a udržitelné hospodaření s vodou. 

I v České republice se vinou extrémních výkyvů počasí a suchých období stává voda stále vzácnější
surovinou. Zásoby podzemních i povrchových vod se tenčí, vrty i studně vysychají, lidé pociťují 
akutní nedostatek vody. Naléhavěji než kdykoliv předtím je třeba chránit vodní zdroje, hledat nové 
a efektivněji využívat ty dostupné. V krajině kolem nás jsou potřebná rozsáhlá opatření, která udrží 
vláhu ve vyprahlé zemi. 



Abychom uspokojili své potřeby, potřebujeme denně 120 litrů čisté vody.. 

http://minisvetskolka.cz/kolobeh-vody-v-prirode/

VODA v PŘÍRODĚ

Realizace: Vyrobte si lupu, nebo si ji zajistěte jako pomůcku k aktivitě.

Úvodní motivace a rozhovory: Co všechno je voda? Kde ji můžeme najít? Kdo všechno vodu
potřebuje?

HRAJEME SI NA VĚDCE – POKUSY S VODOU

Realizace: Co všechno můžeme s dětmi podniknout?

• malovat vodou na chodník 
• míchat a oddělovat vodu s olejem 
• měřit množství vody v různě širokých a vysokých nádobách

• „co se potopí a co ne?“ – různé předměty
• „sopka“ – směs jaru, sody a octa
• ochutnávka: sladká a slaná voda 

Co prožila kapka vody

Povím Vám příběh kratičký

o cestě vodní kapičky.

V potůčku se prohání,

když ji slunce zahřeje,

na páru se promění,

kam se potom poděje?

Stoupá vzhůru do mraků,

je to cesta zázraků.

Až má mráček plné bříško,

zahromuje „stačí!“

Kapička se změní v deštík,

pláštěnku ti smáčí.

Tenhle příběh nemá konec,

není za ním tečka,

kapka steče do potůčku

a zas dokolečka. 

http://minisvetskolka.cz/kolobeh-vody-v-prirode/


Úterý:

Určitě jste již zasadily první sazeničky (rajčata, papriky, hrášek, bylinky…) Já už mám zasazeno a
krásně to klíčí, ukažte dětem jak roste semínko, každý rok to s dětmi sledujeme a moc se jim to líbí.
Do sáčku dejte trochu vaty, vody a fazole nebo hrách, přilepte izolepou na okno a sledujte jak pusti
kořeny a lístečky….

Ve školce již připravujeme pro vás záhony, aby jste si také v mš mohly zasadit hrášek, ředkvičky,
jahůdky, rajčata….









Středa:



Nezapomeňte si zopakovat dny v týdnu: co je po středě, který den je první v týdnu, kolik dní má
týden…., geometrické tvary, písmenka na začátku a na konci slova ( řekni slovo, které začíná na A,
C, M…., skládejte puzzle, popisujte obrázky, trénujte ručičky….



Čtvrtek:

Vyrábění vhodné na jaro nebo léto. Motýlky z těstovin pomalujeme temperami. Mladší děti
zvládnou jednobarevně,  starší  (nebo rodiče  :)  )  zvládnout  i  ozdobit  proužky či  puntíky.
Motýlkům přes tělíčko převážeme provázek, lýko nebo bavlnku (já použila umělé lýko) a
necháme konce trčet jako tykadla. Z motýlků můžeme vyrobit obrázek (přilepit na papír)
nebo je pověsit na jarní větvičky ve váze. Šňůrku na pověšení jsem přilepila tavnou pistolí.
Naši motýlci byli nabarvení jen z jedné strany, proto jsem přilepila vždy dva "zády" k sobě. 



Takovouto  jarní  dekoraci  si  vytvoříte  během  chvíle  se  staršími  dětmi.  Z  obalu  na  vajíčka
vystřihneme středové hroty a zastřihneme je do tvaru zvonečku podle obrázku. Z dalšího hrotu
uřízneme špičku a vystřihneme z ní lístky nad květem. Vystřižené zvonečky a lístky pomalujeme
temperami či podobně hustými barvami. Po zaschnutí navlečeme zvonečky na silon či provázek a
doplníme korálky. Pod zvonečkem je potřeba udělat uzlík či zakápnout tavnou pistolí, aby zvoneček
nesjížděl. Mladší děti zvládnou zvonečky pomalovat, když jim je nastříháte.



 



Pátek:

 

 

 

                        Vytleskej slovo                       Udělej               Posuň se                                                Posuň se                         
                        sedmikráska,                                     5            o 3 políčka                                              na další 
START            urči počáteční                         žabáků             dopředu.                                                fialové 
                        hlásku a počet                        (dřep s                                                Vyjmenuj             políčko.                                                     
                        slabik.                               výskokem).                                            4 jarní kytičky. 
  
                                                                                                                                                                    Napočítej   
                                                                                                                                                                     do 10.                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                             
 
 
  
Vrať se                                                     Zazpívej                   Odpověz:              Běž na políčko        Vrať                                  
o 3 políčka                                              nějakou                     Na jaké                    s tulipány .          se o 3 
nazpět.                                                    písničku.              písmeno začíná                                         políčka 
                                                                                                   slovo JARO?                                            zpět. 
 

Posuň se 
na další 
oranžové 
políčko. 
 
 
 
Udělej 10        Najdi na pozadí       Která zvířátka         Vytleskej slovo                                          Vrať se           
      dřepů.            4 písmena,              se budí ze               tulipán, urči                                              na 
                          která mají oči.       zimního spánku?        počáteční a                                              políčko 
                        Poznáš některá?                                        koncovou hlásku.                                       sluníčko. 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      Jaký je                   

                                                                                                                                                                      dnes 

                                                                                                   Vyjmenuj 4                Vyjmenuj             den?                                                                                 
                                                                                               zvířátka a jejich       4 roční období. 
                                    CÍL                      Odpověz:                  mláďátka.                 
                                                           Jak to vypadá na      Např. slepice -      
                                                            jaře? Vyjmenuj                 kuře. 
                                                                znaky jara.                                            
  
                                                                                                                                                  



Už se nám blíží Velikonoce, připravte si vyfouklá nebo vařená vajíčka. 

https://cz.pinterest.com/pin/617133955188806244/

Dáme vám sem ještě nějaké odkazy, kde můžete hledat a tvořit:

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne
https://cz.pinterest.com/
https://www.detskestranky.cz/
https://www.skolka-pripravy.cz/Pohybove-hry-pro-deti-v-MS-a5_1.htm
http://www.predskolaci.cz/pohybove-hry/22823/22823
https://kuliferda.raabe.cz/ukazkove-listy2/

https://kuliferda.raabe.cz/ukazkove-listy2/
http://www.predskolaci.cz/pohybove-hry/22823/22823
https://www.skolka-pripravy.cz/Pohybove-hry-pro-deti-v-MS-a5_1.htm
https://www.detskestranky.cz/
https://cz.pinterest.com/
http://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne
http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni
https://cz.pinterest.com/pin/617133955188806244/


Něco pro ,,logopeďáky,,

https://www.logopedonline.cz/logopedicke-pomucky/cviceni-ke-stazeni/

https://www.veselepohadky.cz/ciperkove-na-zahradce/

Přejeme  vám  krásný  týden  a  spoustu  zdraví.  Vaše  paní
učitelka Hanička a Vendulka 

https://www.veselepohadky.cz/ciperkove-na-zahradce/
https://www.logopedonline.cz/logopedicke-pomucky/cviceni-ke-stazeni/
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