Milé děti,
Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič.
Byla zima mezi námi, ale už je za horami.
Hů, hů, hů, jaro už je tu.
- Zkuste uhádnout hádánku:

Zelená se travička,
a z ní kouká kytička.
Copak se to děje?
Sluníčko víc hřeje!
Věděl by snad někdo z vás,
jaký je teď roční čas? (jaro)

Mile deti, áž pujdete ven, rožhlednete se kolem sebe.
Nájdete nejákou první jární kytičku? Znáte její jmeno? Jákou má bárvu? Vežmete si ji sebou
domu á vylisujte ji, nálepte á nákreslete jí kámárádá.
- Záhráj si hru: „Jaro našlo kytičku, měla barvu barvičku“ (hledání bárev v okolí).
- Zkuste si s mámkou ríčt tuhle básničku á protáhnete se s kytičkou….
Kytička
Vyšlo slunce zasvítilo, (čhuže)
na nebi se otočilo. (ruče v bok, otáčení dokolá)
Každá kytka maličká (podrepy)
radost má ze sluníčka. (ruče v bok, otáčení dokolá)
Ke slunci se naklání, (uklony stránou ve vžpážení)
listy z hlíny vyhání.
Básen s pohybem: V zemi malé semínko, (dřep)
spinká jenom malinko.
Když sluníčko zasvítí,
začne pěkně klíčiti.
(pomalu zvedat ruce nad hlavu)
Klíčí stále výš a výš, (zvednout se do stoje)
až poupátko uvidíš.
( ruce sepnuté nad hlavou)
A pak z toho poupěte
nádherný květ vykvete. (roztáhnout ruce)
- Poslečh, shlednutí pohádky Jak Křemílek a Vochomůrka zasadily semínko.
https://www.youtube.čom/wátčh?ápp=desktop&feáture=sháre&v=ž6VGOá1YR0U
- Zkus si s máminkou žáhrát ná Popelku, rožtriď semínká, která domá nájdete.
- Ják rostou kvetiny – čo potrebují rostliny k životu?
- Mužete si žkusit nejáke semínko žásádit do váty nebo do žeme.

- Květinové hádanky
Kvetiná je bílá jáko sníh, vykukuje první ná járe á po snehu má i jmeno? (sneženká)
Která kvetiná je žlutá jáko sluníčko á ná konči jmená má lisku? (pámpeliská)
Která kvetiná nám odemyká járo á má ve svem nážvu sčhovány klíč? (petrklíč)
Která kvetiná má jmeno po predmetu, ktery činká? (žvonek)
Která kvetiná má sedm krás? (sedmikráská)
O ktere kvetine se ríká, že je královnou kvetin á má trny? (ruže)
Poznáte kytičky na obrázcích? Násli jste je venku? Pokus se kytičky spočítát.

- Poskládej si kvety sneženek ž pápíru, dokresli stonek á listy viž. prílohá.

- Posloučhejte žpev ptáku. Bžučení včel.
- Okolo kvetiny letá včeličká, žábžuč jáko včelká bžžžž, bžžžžž. Hežky vyčen žoubky :-)

-Co myslíte, máte doma vařečky? Záhrájte si ná mužikánty á společne s rodiči si žážpívejte
písničku „Travička zelená“.

