Modrá je obloha, sluníčko svítí, tráva se zelená, kvete už kvítí, v korunách stromů si zpívají
ptáci, všude je veselo, jaro se vrací.
Přečti si s mamkou tuhle básničku
Jarní
Jaro je tady, jak se to zjistí?
Na stromech roste zelené listí.
Ježek se vzbudil, prochází louky,
zřejmě tam hledá nějaké brouky.
Medvěd se protáhl, z brlohu kouká,
čumákem zavětří, zda teple fouká.
Vlaštovky vrací se do známých míst,
hledají větvičky na stavbu hnízd.
Už můžeš ven, jen vylez, kytičko,
teplá je zem a svítí sluníčko.
- Jak se pozná jaro?
- Spočítej, kolik zvířá tek v bá sni vystupuje?
- O jakých zvířá tká ch se v bá sni mluví?
- Kdo ještě kromě vlaštovek staví hnízda? Zná š jiná zvířá tka?
- Nakresli obrá zek podle bá sničky.
Znáš nějakou jarní písničku?
Naše kamarádka na louce je parádnice s červeným kabátkem a černými tečkami. Jestlipak víš,
kdopak to je? Beruška.. A kolik puntíků má beruška neboli slunéčko sedmitečné na tom svém
kabá tku? (7)
Zazpívej si „Beruško, půjč mi jednu tečku“ Beruško půjč mi jednu tečku, třeba tu co máš na
zadečku... - YouTube
A co trochu pohybu?
„Brouček“ (bá snička s pohybem)
Já jsem brouček maličký, (dřepneme si, ruce se opírají před chodidly )
upadl jsem z kytičky.

( zhoupnutí do lehu )

Obrátit se nemohu,

( vleže na zá dech zvedneme ruce a nohy a třepeme s nimi )

jak si asi pomohu?

( prová díme stejný cvik )

Na krovkách se zhoupnu, ( zhoupneme se do sedu )
na nožičky stoupnu.

( přejdeme do stoje )

Vyrob nějakého brouka – mů žeš zkusit berušku.

Najdi a vylisuj další jarní kytičku do svého herbáře.
Zkuste si jaro vychutnat všemi smysly. Podívej se ven.
Najdi

Dotkni se

Poslouchej

Sedmikrásku

Kůry stromu

Zpěv ptáků

Pupen

Trávy

Tekoucí vodu

Hnízdo

Kočičí srsti

Bzukot včel

Kvetoucí strom

Kamene

Mňoukání koťat

Žížalu

Tulipánu

Přečtěte si doma pohádku.

