
VOLÁME JARO – distanční vzdělávání 
 

Vážení rodiče a milé děti, 

moc Vás zdravíme ve čtvrtém týdnu distanční výuky tentokrát s tématem VOLÁME JARO. 

Moc si přejeme, aby alespoň počasí bylo veselejší a sluníčko hřálo. 

Pokud se Vám opět podaří úkoly splnit, budeme rády za jejich dodání. Vše pečlivě 

kontrolujeme a zakládáme do komunikačních knih. 

 

ŘEČ: 
Povídejte si na téma roční období, proměny počasí. Zkuste děti naučit vyjmenovat dny 

v týdnu, roční období, určit jarní měsíce. 

Gymnastika mluvidel: žabička – nafukujeme tváře, bzučíme jako mouchy, žabka chytá 

mouchy – vyplazujeme jazyk rovně dopředu, prstíkové cvičení – roztahujeme prsty jako 

plovací blány, dechová cvičení: foukejte brčkem do kuličky zmačkaného papíru nebo do 

kelímku s vodou. 

Vytleskávejte slovíčka související s jarním obdobím, určujte počet slabik, první písmeno ve 

slově. Přidávejte ke slovům přídavná jména, hledejte slova opačného významu, slova s 

několika významy např. zámek, raketa, list, oko, … 

Procvičujte dle klinické logopedie!!! 

Tupé sykavky Č, Š, Ž 

- zuby lehce k sobě, 

- mírně sešpulit rty, 

- jazyk směřuje mírně vzad hrotem k hornímu patru 

- prostá nápodoba přírodních zvuků – voláme na kočku – či, či, nápodoba známých 

zvuků – vláček dělá – šššš, bzučíme jako čmelák - žžžž 

Logo básnička „Ž“: 

ŽABIČKA  

Žába běží do Luže, 

vyhlíží tam kaluže. 

Žabák žábu dožene, 

od kaluží vyžene. 

 

Pracovní list DV1 – zrakové rozlišování – květinky – doplnění symbolů 

 

MYŠLENÍ: 
Třídění obrázků dle ročních období – pracovní list DV2 – poznávání ročních období 

Počítání žabek – určit stejný počet puntíků nebo napsat číslici – pracovní list DV3 

Kimova hra – rozvoj paměti a pozornosti, určete si několik předmětů nebo obrázků, dítě si je 

prohlédne a následně jeden obrázek schovejte, dítě musí poznat, který obrázek nebo předmět 

zmizel 

 

TVOŘIVOST: 
Žabička s mouchou – výrobek z papíru, provázku, stříhání, lepení, kresba detailů – motorická 

hračka – šablona s obrázkem v příloze DV4, DV5 

 

POHYB: 
Zahřátí – běhání, pochodování, poskoky jako „žabky“ 

Zkuste dělat dřepy, dřepy s výskokem, výpady 



Pokuste se cvičit s lahvemi naplněnými vodou, zapojte postupné křížové pohyby – loket – 

koleno nejprve – pravá – pravá a poté pravá – levá, ruka – pata, … 

Básnička s ukazováním:  

Sněženka a sluníčko 

Na jaře taje sníh, země se budí, (klek, pomalu se zvedáme) 

sněženka vykoukne: „Brr, to to studí.“ (naznačíme oči, třepeme se zimou) 

Sluníčko, sluníčko, zima je velká, (voláme, prosíme rukama) 

ještě se nevzbudí ani ta včelka. (stoj, ruce napodobují křidýlka) 

Slunce se usmálo, pomalu hřeje, (stoj, naznačujeme rukou úsměv, paprsky) 

na celou přírodu se už jen směje.  (stoj, vyťukáváme prstíky) 

 

ESTETIKA – hudební: 
Žabička zelená – písnička s tanečkem je na youtube, příloha DV6: 

Žabička zelená zjara celá blažená, 

žabička zelená zjara celá blažená. 

Vypere si košiličku, usuší ji na sluníčku, 

kvaky kvak, kvaky kvak, je to žabka, je to tak. 

 

Žabička zelená zjara celá blažená, 

žabička zelená zjara celá blažená. 

Nožičky si protahuje, na sluníčku poskakuje, 

kvaky kvak, kvaky kvak, je to žabka, je to tak. 

 

Moc hezká je ještě písnička od Svěráka a Uhlíře – Jaro dělá pokusy, určitě si také na youtube 

poslechněte. 

 

POZNÁVÁNÍ: 
„Koloběh vody“ – vyprávějte si o koloběhu vody v přírodě, odpařování vody z rybníků, moře, 

řek. Využívejte obrázky, encyklopedie, internet. Život u vody. 

Ve školce si stále vysvětlujeme, že vodou šetříme, že je velmi důležitá pro náš život, rostliny 

a zvířata. Vodu neznečišťujeme, neodhazujeme odpadky. Voda může mít různá skupenství, 

podoby – led, pára, voda a nemá chuť, barvu, zápach. 

Pokus s papírovou květinkou ve vodě – obrázek a návod v příloze DV7, 8, 9 

Pracovní list – vývoj žabky – vajíčko – pulec – žába – DV10 

 

PRÁCE: 
Grafomotorická cvičení - pracovní list s žabkou DV11 - horní oblouky, horní a spodní 

smyčka, spirálka, zkuste dětem na pečící plech nasypat mouku, ať si do ní prstíkem kreslí – 

budou nadšené! 

 

Mnoho úspěchů a radosti při plnění úkolů! Snad sluníčko a jarní počasí přivoláme! Těšíme se 

na Vás! 

 

 

 

 
























