
Téma:  Rozmanitosti přírody JARO  (15. 3.  -  19. 3. 2021)

- Změny v přírodě

- Jarní výzdoba

- Hry a úkoly s velikonoční tématikou

- Výtvarné práce

Milé děti, tak jsme zase tady. Hlásí se vám vaše vychovatelky ze ŠD.  Minulý 

týden byly jarní prázdniny. Doufáme, že i přes veškerá omezení jste si je náležitě 

užily. Stejně tak jako minulé týdny i tentokrát jsme se snažily pro vás připravit 

různé nápady a aktivity, které můžete zkusit. Víme, že pracujete rádi, tak 

pojďme na to. :) Vše je samozřejmě jako vždy dobrovolné.

Přejeme všem příjemnou zábavu. Vaše vychovatelky :)

Úkol č. 1

Pomalu se blíží jaro. I když tomu počasí ještě nenapovídá, už se nějaké změny 

v přírodě dějí. 

Nám na zahradě již vyrostli první poslové jara. Víte, koho tím myslíme? Ano, 

jsou to sněženky a bledule  Když si kvítky pozorně prohlédnete, zjistíte, jak 

snadno sněženky od bledulí rozeznat. Zatímco bledule má všechny okvětní 

plátky stejné, u sněženek tomu tak není. 

Poznáš, na kterém obrázku je bledule a na kterém sněženka?

                      

Rozklikni odkaz a zjisti, jak dobrý znalec jarních květin jsi.  Jistě to zvládneš na 

výbornou, pokud ne, nezapomeň, že chybami se člověk učí. 

https://www.alik.cz/a/kvizy/poznas-jarni-kvety

https://www.alik.cz/a/kvizy/poznas-jarni-kvety


Úkol č. 2

Teď, když už květiny dobře znáš, můžeš si jednu z nich vyrobit. Těšíme se na 

zaslané fotografie vašich prací. 

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

Úkol č. 3

Kdo z vás má již kočičky ve váze? Samozřejmě nemyslíme kočičky jako kočičky 

domácí, ale větvičky vrby, které mají rozvité pupeny květů. A VYHLAŠUJEME 

SOUTĚŽ  

Kdo vymyslí nejvíce mnohoznačných slov? Mnohoznačná slova jsou ta, která 

mají více významů, právě jako slovo kočička. Slova vypiš, můžeš doplnit 

obrázkem. VÍTĚZE NEMINE ODMĚNA!!!!!

  

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


Úkol č. 4 

Blíží se velikonoce a tak jsme zasadily řeřichu. To proto, aby nám do velikonoc 

vyrostla a měly jsme krásně zelenou „travičku“, která se bude hodit na naše 

velikonoční dekorace. Ty vytvoříme příští týden. Takže se máte na co těšit. 

Pokud chcete, můžete zasadit řeřichu, jakékoliv obilí nebo cokoliv, co vám 

vytvoří krásný, zelený koberec . NEZAPOMEŇTE ZALÍVAT!!!

               

A na závěr tradičně písnička. Nám se tak líbí, už jí umíme celou nazpaměť. Co vy

na ní?

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

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


A opět něco pro chytré hlavy

Mějte se moc hezky a těšíme se na vás příští týden   

Zdroj: 
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