
„JARO KOLEM NÁS“
1) Každý den je počasí trošku jiné. Tvým úkolem je, než půjdeš ven, připravit si sám
oblečení podle počasí. Nezapomeň na to, že se může počasí pokazit a taky že vítr
není z okna někdy vidět. Buď samostatný, ale nakonec nech maminku zkontrolovat,
jestli sis vybral správně. Pokud ano, oblékni se sám a užij si procházku s rodiči.

2) Zahraj si s rodiči hru „Ptáčkové zobají“ – k této hře jsou potřeba kolíčky na prádlo,
různě barevná víčka od PET lahví a stejně barevné papíry jako víčka. Po místnosti
se rozmístí barevné papíry, které budou značit hnízda a rozhází se víčka. Vašim
úkolem bude pomocí kolíčků sesbírat ze země rozházená víčka, která znázorňují
zrníčka a roztřídit je podle barev do správných hnízd.

3) Nejdříve si s rodiči přečti pohádku „Jak mluví zvířátka“ a pozorně poslouchej,
protože potom bude tvým úkolem říci, jak se které zvíře projevuje a co se v pohádce
odehrává.

Jak mluví zvířátka (Kateřina Konvalinová)

To, co já vám dneska povím, bude krátká pohádka a my se v ní naučíme, jakpak
mluví zvířátka. Byl vám jednou jeden statek, plný rodin od zvířátek. Byli tu pejskové,
kočky, slepice, ovce, krávy, dokonce i prasátka, a teď když to všechno víte, začne
naše pohádka. Pejsek Bobík u boudy stál, štěňátka svá k sobě zval. A jak na ně
volal? No přece....(zaštěkal). Kousek opodál Micka na sluníčku spala a pak, když se
probudila, na koťata zavolala. A jak na ně zavolala? No přece....(zamňoukala). V
chlívku zase prasátko pořád by se cpalo, když na chvíli přestalo, na selátko volalo. A
jak na ně zavolalo? Přece pěkně....(zachrochtalo). Ovečka za humny travičku
spásala, a když se dost napásla, na jehňátka volala. Jenže byla daleko, a tak trochu
ječela. A jak? Přece....(bečela). Zrovinka okolo slepice běžela, najednou se zastaví,
svoje děti vidí stěží. Jen plakat je slyšela. A jak na ni její děti volaly? No
přece....(kdákaly – kvokaly). Ještě v maštali kráva stála. A telátko vkoutě? Teprv stát
se učí. A co přitom povídá? Inu, prostě....(bučí).

4) Teď si trošku rozhýbej jazýček, opakuj po mamince nebo tatínkovi.

Nazlobená husa syčí – SSSSSSSSSSSSS

Včela bzučí – BZZZZZZZ

Čmelák bzučí – BŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ



Na kočku voláme – ČIČI

Kráva bučí – BÚÚÚÚ

Ovce bečí – BÉÉÉÉÉÉÉ

Koza mečí - MÉÉÉÉÉÉ

5) Zkus si vytvořit kočičku podle obrázku. Potřebovat budeš prstové barvy a svou
dlaň s prstíky. Možná vymyslíš ještě jiné zvíře.

6) Zazpívejte si písničku. Na známou melodii „Skákal pes“ zpívejte nejdříve jako psi
– haf, haf, haf, potom jako kočky – mňau, mňau, mňau, jako hadi – sssssssssss,
jako kachny- ga, ga, ga, jako včely – bz, bz, bz.



7) Zazpívej si písničku.



8) Popřemýšlej o tom, proč chováme domácí zvířata. K čemu jsou nám potřebná, co
nám dávají. Máš doma nějaké domácí zvíře? Je potřeba se o domácí zvířata starat a
jak? Co mají domácí zvířata nejraději?

9) Pracovní listy
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