10. týden – téma:
Milé telnické děti, máme tu další týden a s ním nové úkoly a činnosti, které jsme
si pro Vás se skřítkem Telníčkem připravili. Pozorujte a povídejte si o tom, jak se
počasí pomalu mění – co je jiné než v zimě? Jaké roční období se nám pomalu
blíží? Znáš jarní měsíce? Co se děje na jaře?

1) Báseň
Zima už se loučí s námi,
snížek už je za horami.
Sluníčko si češe vlasy,
v zahrádkách už brzy asipokvete nám petrklíč,
který pošle zimu pryč.

2) Hádanky


Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká? Uprostřed máš sluníčko, okolo jsi
běličká?



Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády?
Zlatá koule z oblohy ..



(Bledule)

Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků. Každý z nich má k jaru
klíč. Jmenuje se …



(Slunce)

Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule
rozkvétají …



(Sedmikráska)

(Petrklíč)

Parádnice mezi brouky, nejkrásnější z celé louky. Červené šatičky s malými
puntíčky. Na zvonku je rosa, ona létá bosa. Pohoupá se na kvítečku, hlídá
přitom sedmou tečku.

(Beruška)

3) Jarní úkoly do zahrady


Podívej se na oblohu a nakresli, jaké je dnes počasí



Pozoruj, jestli neuvidíš létat včelky, či nenajdeš venku jiný hmyz



Pojmenuj 3 květiny a vytleskej jejich jména



Dřepni si a pomaličku vstávej jako klíčící semínko



Sáhni si na hlínu (zkus najít žížalu)



Z kamínků nebo jiných přírodnin poskládej počáteční písmeno svého jména



Spočítej krtiny na zahradě – můžeš je i přeskakovat



Zavři oči a poslouchej – co, slyšíš?



Obejmi strom v zahradě/v lese

4) Tvoření z přírodnin – dle vlastní fantazie nebo podle inspirace na obrázcích
zkus také tvořit obrázky z přírodnin (dle počasí můžete tvořit venku, nebo si
přinést přírodniny domů z procházky/ze zahrady a tvořit doma)

5) Zacvič si s Lali – cvičení jógy s Lali děti ze školky znají. Pro připomenutí a pro
Vás pro rodiče Vám přikládáme odkazy na videa z youtube.


Zvoneček - https://www.youtube.com/watch?v=O4qWRcXI7K8&ab_channel=Lalij%C3%B3ga



Pes - https://www.youtube.com/watch?v=Wi8MI7nIBIM&ab_channel=Lalij%C3%B3ga



Kočka - https://www.youtube.com/watch?v=PL3GaoaS8sY&ab_channel=Lalij%C3%B3ga



Semínko - https://www.youtube.com/watch?v=-s1AFjM8N5w&ab_channel=Lalij%C3%B3ga



Strom - https://www.youtube.com/watch?v=GTOVWSw8ny8&ab_channel=Lalij%C3%B3ga



Sluníčko - https://www.youtube.com/watch?v=5CMXsGNOUzU&ab_channel=Lalij%C3%B3ga



Kobra - https://www.youtube.com/watch?v=C9JJxTTyGA8&ab_channel=Lalij%C3%B3ga



Motýl - https://www.youtube.com/watch?v=zci9vMFGCvI&ab_channel=Lalij%C3%B3ga



Čmelák - https://www.youtube.com/watch?v=Vyc6GWiHD58&ab_channel=Lalij%C3%B3ga



Kámen - https://www.youtube.com/watch?v=NDO_LPpthiY&ab_channel=Lalij%C3%B3ga

