Dobrý den milí rodiče,
začal nám nový týden, zaměříme se už na příchod jara tématem JARO ŤUKÁ
Pokud se Vám daří najít si čas alespoň na krátkou procházku, zkuste se
porozhlédnout po prvních příznacích jara - ať už jsou to první jarní kytičky, pupeny na
stromech či keřích, první létající či lezoucí hmyz... i krátká procházka se může stát
velkou zábavou, když si dáte nějaký cíl
(kdo první najde kytičku, mravenečka,
atd.)
Máme pro Vás jarní básničku, najdete ji také v příloze:
Pan čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku?
Zelenou jak louka – vítr na ní fouká.
Žlutou jako sluníčko – poznáváš ji, Evičko?
Modrou jako obloha – zatočme se dokola.
Bílou jako kopretina – po létu zas přijde zima.
Oranžovou, věřte mi - pomerančem zavoní.
Růžovou jak květinka – donesla ji maminka.
Hnědou jako zem – co voní jetelem.
Další bude rozpočítadlo, které asi všichni znáte, najdete také v příloze:
Jarní rozpočítadlo
U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč. Na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.
Aby nechyběla písnička, noty v příloze.
Na jaře na jaře čáp jede v kočáře
Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře, hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop.
Čáp veze sluníčko, točí se kolečko, hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop.
Pustit si ji s hudebním doprovodem můžete
tady https://www.youtube.com/watch?v=C_jhzEe0ewE
Občas je fajn se protáhnout. Našly jsme pro Vás prima cvičení na Youtube - je to
cvičení Pigi rozcvička s Hankou Kynychovou 1, cca na 5 minut
najdete ho zde: https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI jistě tam bude
cvičení i více.
Ještě k pracovním listům - dostali jste 15 pracovních listů, to je na každý pracovní
den jeden úkol. Je to plně dostačující. Pokud Vám ale toto pracovní vytížení nestačí,
určitě si na našich webových stránkách https://jablunka.materska-skola.com/ najdete
další pracovní listy a to jak z jiných tříd, tak z různých odkazů, kterých je tam
dostatek.
Další nabídka:
https://www.konvalinova.com/ke-stazeni/https:/
https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/
Kdybyste něco potřebovali, pište. Mějte se krásně, zase se ozveme.
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