Téma: Jarní květiny
(15. - 19.3.2021)
Ahoj kamarádi!
Tento týden si spolu budeme povídat
o jarních květinách!
Jaro už dělá pokusy, sníh nám taje
a z hlíny pomalu vylézají první květiny. Víš, které to jsou? Prohlédni si s
maminkou, nebo tatínkem obrázky a pověz, jaký je rozdíl mezi sněženkou a
bledulí. Můžeš se tento týden těšit na poznávání nových květin, básničku,
hádanky, pohádku o mém kamarádovi Racochejlovi,voňavé pracovní listy a
cestovatelský kvíz skřítka Telníčka!

1) Seznam se s květinami, které můžeš vidět během jara.
Sněženka

Bledule

Možná poznáš i jiné květiny na obrázku. Maminka ti jejich názvy určitě přečte.
Která kytička se ti líbí nejvíce?
Krokus

Tulipán

Koniklec

Petrklíč (Prvosenka jarní)

Narcisky

Pampeliška

2) Báseň

3) Hádanky
Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá.
Při teplotě na nule rozkvétají _ _ _ _ _ _ _.
(bledule)

Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků.
Každý z nich má k jaru klíč. Copak je to? (petrklíč)

Každý na to kouká civí.
Na jaře se dějí divy – rozkvete vždy jeden pán.
Víte který? (tulipán)

Fialové drobné květy,
všechny včelky se k nim sletí.
Krásně voní do dálky
hlavně drobné _ _ _ _ _ _. (fialky)

Kvete letos, kvetla loni,
přenáramně přitom voní.
Trny má, tak píchat může
jako každá jiná _ _ _ _. (růže)

Trojdílná sukýnka,
bílá a malinká,
nosí jí panenka,
má jméno _ _ _ _ _ _ _ _. (sněženka)

Jejich květy rostou, zrají,
paprskům se podobají.
Víte, kdy je sluncí více?
Když rozkvetou _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. (slunečnice)

4) Pracovní listy
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3

Dokresli druhou polovinu květiny. Až budeš hotový/á, květiny vybarvi
Najdi dvě stejné květiny
Cestovateský kvíz – nezapomeň ho na procházku vzít s sebou a hlavně
měj oči na šťopkách!

Jako odměnu za skvělou práci posílám pohádku O
skřítku Racochejlovi – Jak otevíral jaro.
https://www.youtube.com/watch?v=iL4_1fFTSfc&list=PLXpM1k9vvLBI2EHuY4wQdie76dQK554C&index=14

