
Milí rodiče, milá Koťátka,

čeká nás další, a možná i poslední téma distanční výuky, a tím je 

Aprílové počasí

Co je to vlastně to aprílové počasí? Proč se tomu tak říká?

Už víte, že apríl je, když si z vás někdo dělá legraci. No, a aprílové počasí znamená, 

že si z nás dělá legraci i počasí. Chvilku svítí sluníčko, chvilku padají trakaře.... třeba 

teď o víkendu chvíli pršelo, chvíli byla pořádná sněhová vánice - a za pět minut už 

zase svítilo sluníčko. 

A z tohohle aprílového počasí vzniká i duha. Když prší, a do toho svítí sluníčko, 

uvidíte ji krásně na obloze. A kdybyste chtěli vidět malou duhu, stačí si počkat 

na slunečný den, nalít do misky vodu, vložit nastojato ale mírně zešikma zrcátko 

a rozhlédnout se po stěnách, kam se duha promítá. Zkuste to :-)

A právě o takové duze je i pohádka 

Pohádka je o tom, jak Rákosníček nevyrobil duhu.

https://www.youtube.com/watch?v=zmwsWQq0_8M

S maminkou či s tatínkem se na ni můžete kouknout a pak si ji zkusit převyprávět.

A nyní už troška učení

https://www.youtube.com/watch?v=zmwsWQq0_8M


Poznávání

Obrázky 1-5 nemusíte tisknout, jen si je prohlédněte a splňte tyto úkoly:

1. Na obrázku č. 1 jsou stromy ve čtyřech ročních obdobích, ukazuj a pojmenuj
je.

2. Na  obrázcích  2  a  3  jsou  věci  a  činnosti,  které  patří  k jednotlivým ročním
obdobím. Dokážeš je správně přiřadit?

3. A obrázky 4 a 5 znázorňují různé druhy počasí. Správně je pojmenuj a zkus
přiřadit k ročním obdobím

Řeč

Další úkol č. 6 též nemusíš tisknout.

Pojmenuj jednotlivé obrázky a pak tvoř jednoduché věty, které budou vždy začínat
slovy – Jaro je když….

(např. Jaro je když sluníčko krásně hřeje)

Myšlení

List číslo 7 si vytiskni, pozorně prohlédni a škrtni jen ta okénka, ve kterých obrázky
nejsou stejné. Úkol se pokus splnit samostatně, bez pomoci rodičů, požádej je pouze
o kontrolu.

Tvoření

A na závěr si můžeš vyrobit jednoduché sluníčko s duhou. Jen dej pozor, aby barvy
duhy šly správně za sebou, s tím Ti poradí rodiče.

Zpívání

Podle listu č. 9 si s pomocí rodičů procvičte pusinku a pak si společně zazpívejte
písničky – viz odkazy

Pohyb

A ještě  trocha pohybu – choďte s rodiči  na  procházky,  pozorujte  probouzející  se
přírodu a doma si zacvičte na písničku 



Ouky kouky

https://www.youtube.com/watch?
v=I_u7FXeL3ys&list=RDI_u7FXeL3ys&start_radio=1

Hlava, ramena …

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

AŤ se Vám daří všechny úkoly splnit.

Moc se  na  Vás  všechny  těšíme  a  doufáme,  že  již
příští pondělí to vyjde a my se sejdeme v naší třídě.

https://www.youtube.com/watch?v=I_u7FXeL3ys&list=RDI_u7FXeL3ys&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=I_u7FXeL3ys&list=RDI_u7FXeL3ys&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY


















Procvičení před zpěvem (příprava na zpívání). 

 Pojďte si vyzkoušet, jak se na jaře probouzí včelky – bzučení – zesilujeme, zeslabujeme

 Po zimě se probudily (promneme si oči),

 Narovnaly si křidélka (protáhneme si ruce a tělo), 

 Zkusily najít první kytičku (rozhlížíme se do dálky). 

 Dokonce je cítit i květinová vůně (jemně a dlouze se nadechneme z dlaně). 

 A včelky teď bzučí a bzučí (zkusíme zabzučet).

 Zpívejte si zvířecí řečí. (např. skákal pes – haf haf haf…) 

 Napodobíme kukačku – ku-ku, 

 mňoukání kočky – mňaaau – vzpomeňte si na kočičku, která běží z dálky k nám, vypije mlíčko a   

utíká dál

 brumlání čmeláka – brummm, 

 zabzučíme jako včelky – bzzzz.

  Nakonec si zazpíváme písničky

https://www.youtube.com/watch?v=FcXzw2ky1Vc

https://www.youtube.com/watch?v=rW7yILVAvgc

https://www.youtube.com/watch?v=FcXzw2ky1Vc
https://www.youtube.com/watch?v=rW7yILVAvgc

