
JARO JE TADY

HYACINT z papíru

Ustřihněte obdélníkový pruh barevného papíru a ohněte ho u jednoho konce:



Rozstříhejte papír na úzké proužky, ale jen k ohybu:

Srolujte jednotlivé proužky:

Stonek vyrobíte z obdélníkového kousku zeleného papíru:



Srolujte zelený papír do ruličky a vznikne vám stonek:

Proužek nerozstříhaného barevného papíru s roličkami natřete lepidlem:

Rolujte část natřenou lepidlem kolem stonku:



Použijte jiný obdélníkový kus zeleného papíru, který složte do harmoniky:

Ustřihněte špičku zhruba do poloviny složeného harmonikového papíru:

Po rozložení ustřiženého papíru vám vzniknou spojené zelené lístky:

Nalepte zelené lístky okolo stonku s květinou:



Velikonoční přáníčko

Velikonoční přáníčko – Sněženky

Pomůcky:

Bílý fleece, odličovací tampony
Fixy
Vata

Přáníčko – Bledule

Pomůcky:



odličovací tampony
barevný papír

Slepička Kropenatka







Četba pohádek, opakování tradic, tradice Velikonoc v jiných zemích

Pokud jste četli pohádku „Narcis a víla Echó“ (můžete si vybrat i jinou pohádku či báji, 

pověst :)) – podpůrná práce s textem 

- kdo byl Narcis?

- kdo byla Echó?

- Co Echó ráda dělala?

- Co se Echó stalo? Kdo jí to udělal a proč?

Lexikálně - sématická rovina: 

- ať děti mluví celou větou (slovní zásoba).

Krátká rekapitulace příběhu, jak by příběh vyprávěla Echó nebo Narcis? 

(příběh z pohledu jiné osoby).

3. ročník – pracovní činosti (výtvarná výchova)

OŠD – výtvarná činnost, práce s textem a obrázky – sluchové vnímání

- opakování básniček a písniček s jarní a Velikonoční tematikoou

- seznamování se s novými písničkami či básničkami

VO – DÍTĚ A JEHO TĚLO

- poznávání a pojmenování zvířat na obrázku, věcí či nástrojů apod.

- sluchoví vnímání (naslouchání hlasů ptáků na procházce aj.)

- vystřihování, lepení, úklid pracovní plochy

VO – DÍTĚ A  SPOLEČNOST

- lidové tradice v ČR a jiných zemích – seznámení se s kulturou a tradicemi jiného státu.

VO – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

- rozvoj řečových dovedností (logopedická prevence – práce s textem), slovní zásoba, 

mluvit celou větou, krátká rekapitulace příběhu, rekonstrukce příběhu, povídání příběhu z 

pohledu jiné osoby aj.

- rozvoj předmatematických dovedností (počtu, obrázkové sudoku, přiřazování, třídění 

atd.)




