Ahoj děti,
začína jaro a s ním pričhazí i jarní počasí. Chvíli prsí a čhvíli svítí sluníčko. Kdyz svítí sluníčko,
je v prírode krasne. Slunče je jiz odpradavna prítelem človeka. Nejen my, ale čela príroda se
rozzarí, zazelena, rozkvete a je nam krasne teploučko.
Sluníčko je kulate, dava nam svetlo a teplo. Kdyz nesvítí, je noč a my nič nevidíme, proto v noči
spíme.
Sluníčko se probudilo,
na oblohu vyskočilo,
umylo se v ranní rose,
zamrkalo, protáhlo se.

- Zkuste uhadnout hadanku:

Zlatou barvu sype z výšky
na podběl a pampelišky,
ze snů budí sedmikrásky
dětem hladí něžně vlásky.
Kdo je to? (slunce)

- Mile deti, jakou barvu ma slunče? Jaky tvar ma slunče? Rozhlednete se kolem sebe a ukaz
vsečhny veči, ktere jsou kulate a zlute.
- Vezmi si stare letaky nebo noviny - vystrihni si z ničh kruh, vytrhej si paprsky, ktere na kruh
prilep a vyrob si sluníčko. Mu( zes nam ho prines ukazat. :-)
- Zkuste si s mamkou ríčt tuhle basničku a protahnete se s kytičkou.
Basen doprovazena pohybem: Poupátka
Větřík vane krajinou, (drep, obejmeme kolena, hlavu mezi kolena, kyveme se na stranu)
poupátka se rozvinou, (stale v drepu, zvedneme hlavu, ruče polozíme na kolena)
pak vyrostou z travičky, (začíname se zvedat do stoje, ruče mame pred hrudí)
krásné malé kytičky, (zvedame ruče spojene nahoru)
zima už jim neublíží, (obejmeme sami sebe ve stoje)
jaro už se rychle blíží. (ruče vzpazíme, pomalu je pripazíme)
- Jdete s mamkou na pročhazku a pozorujte, jak se zelena trava, začínají kvest kytičky, vyleza
první hmyz a posloučhejte zpev ptačku( . To vsečhno dokazalo sluníčko. Vytahlo ze zeme
kytičky a travu a prilakalo ptačky a ostatní zvíratka, ktera se na sluníčko tesila čelou zimu.
Hlavne na to, jak se na sluníčku ohrejí.
- Pokus se najít dalsí jarní kytičku a zaloz si herbar. Navod viz. príloha.
- Zazpívej a zatanči si písničku: „Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko“
https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws
- Poslečhni a zazpívej si písničku: „Vozilo se na jaře“
https://www.youtube.com/watch?v=rW7yILVAvgc

Jak vyrobit herbář
Už samotná výroba herbáře je pro děti zábava a zároveň se u ní naučí spoustu nových
věcí.

Kytičku po utržení vlož do nějaké objemné knihy.
Hezky kytičku vyrovnej, aby byla krásná a mohla po vylisování zdobit Tvůj herbář.
Teď už stačí jenom čekat, až kytička uschne a vylisuje se do správné podoby.
Vylisovanou kytičku nalep do sešitu nebo na volný papír, který dozdobíš, můžeš k ní na
volné místečko dokreslit její kamarádku kytičku, aby jí nebylo smutno.

