
JARNÍ PROMĚNY                

Povídáme si- rozhovory

Na jaře se vracejí ptáci, kteří na zimu odletěli do
teplých krajů. Jako první přilétají skřivani. Někdy je
můžeme vidět, jak létají vysoko nad polem a zpívají.

Kteří další ptáci přilétají zpět? (Špaček, čížek, čáp,
drozd, konipas, dudek, kukačka, vlaštovka, jiřička, pěnkava…)

Píp, píp, píp, vrabec vrabce štíp.
Poprali se na keříčku, vytrhli si po peříčku.       
Píp, píp, píp, vrabec vrabce štíp.

Páv sedí pod dubem,
s pěkným, bílým holubem.                    
„Holubičko, snes vajíčko!“
Až já půjdu na kopečk,           
koupím ti tam cimbáleček.  
Na cimbálek: tydli, tydli!
Na housličky: fidli, fidli!
A na basu: rum, dzum!
A na bubny: drum, drum!

Říkadlo můžeme spojit se zvukem předmětů z okolí. Například na cimbálek 
„tydli, tydli“ zacinkáme lžičkou o skleničku nebo vzájemně o sebe půlkami 
nerezového sítka na čaj („vajíčka“).

Výtvarný úkol č. 1



Pomůcky: 

Barevné papíry

Bílý papír A4, čtvrtka

Pokus:

Do dna kelímku od jogurtu udělá dospělý dírku, kterou provlečeme šňůrku
nebo  stužku  na  vázání  kytic  a  bonboniér,  uvnitř  zajistíme  uzlíkem,
přivázaným na zápalku, svorku nebo kousek špejle. Kelímek držíme v jedné
ruce, palcem a ukazováčkem druhé ruky přejedeme po šňůrce, visící  ze
dna.  Suché  prsty  způsobí  šustivý  zvuk,  mokré  prsty  vyvolají  pronikavý
zvuk. Můžeme spojit s hrou na housličky „fidli, fidli“.

Možná někdo doma objeví stařičké housle nebo dětskou hračku, housličky,
a  děti  by  mohly  přejet  smyčcem po  strunách.  „Rum,  dzum“  na  basu:
můžeme přejet  lžičkou po vroubkované plechovce od krmení  pro kočky
nebo po staré valše na praní prádla. Zabubnujeme na dno kbelíku, hrnce…

Můžete si doma vymyslet i jiné varianty :)

Doplníme slovo

Po zimě se vracím k vám,
jarní pozdrav pro vás mám.
Pozdravení od sluníčka
přináší nám vla...

Za tou naší zahrádečkou
zelená se hvozd.
Z hvozdu až k nám na dvoreček
často léta dr…

Co je to hvozd?

Hledáme melodii

Na konci příběhu Návrat vlaštovky Žofky jsou slova ptačí písničky:

Hlásky svoje naladíme, písničkou vás potěšíme.
My s radostí zpíváme, písní jaro vítáme. (výběr písně je na Vás či na Vašich
dětech).

Popřípadě můžete i zhudebnit některé říkadlo.



Malujeme jaro – výtvarný úkol č.2

Můžeme využít hodně veliký balicí papír či papír jaký najdeme doma. Lze
slepit  i  několik  archů  k  sobě  do  dlouhého  pruhu.  Jeho  okraje  můžeme
zatěžkat  kostkami  ze  stavebnice,  připravíme  barvy,  štětce,  kelímky  s
vodou na praní štětců a hadříky na jejich otírání. Malovat může i více dětí
najednou:  někdo  travičku,  jiný  keř,  strom,  bledule  a  sněženky  nebo
tulipány a narcisy, sluníčko… Můžeme zvolit i jinou techniku.

Výtvarný úkol č.3 – najdi oblázek kamínku a namaluj na něj nějaké 
zvířátko či kytičku



3. Ročník:

Pracovní listy z časopisu Nomík

OŠD – grafomotorická cvičení – nácvik psaní – ležatá osmička

                 - popis obrázků v knize – co vidíš? Kdo je na obrázku apod.         
Odpověď celou větou.

ŠVP – grafomotorická cvičení – zraková analýza – hledání stejných 
obrázků, zraková diferenciace – hledání rozdílů ve dvou podobných 
obrázcích

Předmatematické představy – stavba puzzle, konstrukce budov, 
železnic, silnic apod. 

Logopedická prevence – artikulační cvičení, dechová cvičení, hlasová 
cvičení – napodobování zvuků sirény (kontarst úú – ííí)

Manipulace s plastelínou, modelínou, samoschnoucí hlínou, odlitek ze
sádry (dle možností :)) - modelace kytka, strom, symboly jara – dle 
fantazie a aktuální nálady dětí

Jemná motorika – třídit bonbony (lentilky dle barev, velikosti aj.), 
navlékání korálků, lepení, stříhání aj.

Hrubá motorika, lokomoce – skoky (snožmo, na jedné noze (střídání 
levá, pravá), poskoky (na místě, z místa na místo, do boku), chůze po 
kládě, běh (slalom, člunkový, překážkový aj.) 

Přírodní aktivity – viz výše – chůze po kladině, hledání oblázků, běh 
mezi stromy, pozorování změn v přírodě.
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