
Vítáme jaro  

Opět vás zdravíme v dalším týdnu distanční výuky. 

Blíží se nám jaro, tak se tento týden budeme věnovat jarnímu tématu.  

1. POZNÁVÁNÍ A ŘEČ 

Vydejte se s mamkou nebo taťkou na jarní badatelskou výzvu. Na konci dokumentu máte 

seznam (úkol č. 1) s úkoly, se kterými vám rodiče pomohou. S rodiči si popovídejte, jaké 

znaky má jaro. Podle čeho ho poznáme? Po badatelské výzvě rodičům řekněte, jak vás výzva 

bavila, které úkoly byly lehké a které naopak těžké.  

Popros rodiče, aby Ti přečetli básničku Jaro (úkol č. 2). Zkus říct, o jaké kytičce je, jakou má 

barvu a pokus sen ji nakreslit.  

2. GRAFOMOTORIKA 

Grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky, správné držení tužky, nácvik psaní osmičky (úkol 

č. 3). Podle šipek obtáhni kytičky a vybarvi je podle pokynů na obrázku (úkol č. 4).  Rodiče, 

dbejte na správný úchop tužky, pastelky. 

3. MYŠLENÍ  

Úkol č. 5 – pokračuj v logické řadě obrázků  

Úkol č. 6 – čarou spoj květinu s jejím stínem (vybarvi květiny)  

Úkol č. 7 – vybarvi květiny a brouky, poté je nastříhej, přiřaď do správného sloupečku a nalep 

4. ESTETIKA 

Vytvořte si pomocí tyčinek do ucha jarní louku. Co budete potřebovat, najdete ve videu.  

https://youtu.be/w_4MCejfPMA  

5. POHYB 

Zopakuj si s rodiči cvičení Pozdrav slunci 

Nová rytmická rozcvička, kterou se můžeš naučit pomocí videa: Míša Růžičková – Ouky kouky 

-> https://www.youtube.com/watch?v=I_u7FXeL3ys 

Procvičte si také části těla pomocí videa: Míša Růžičková – Hlava, ramena -> 

https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY  

Říkanka  s pohybem - úkol č. 8 

Až se opět sejdeme, společně si všechna cvičení zopakujeme. 
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6. PRÁCE 

Úkol č. 9 -  vyber si obrázek, který nastříháš a poté poskládáš. Můžeš to mít jako puzzle nebo 

to můžeš nalepit na papír  ( klidně všechny 4 obrázky  ) 
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