
Informace pro rodiče 
 

 

 

Vážení rodiče, 

zdravíme Vás v této nelehké době. Paní učitelky pro Vás na webových stránkách umístily 

informace s předškolní výukou, co doma dělat a jak zabavit děti.  

Pokud toho využijete, budeme rády. Přejeme Vám všem pevné zdraví a těšíme se na brzké 

shledání. 

 
  

Týdenní plán: 6. 4. – 9. 4. 2020 

Téma: Jaro ťuká na vrátka 

Téma týdne: Vrby se nám zelenají – pletení pomlázek 

 s přáním klidného a příjemného týdne zdravíme všechny děti i jejich rodiče a 

sourozence 

 doufáme, že jste všichni v kondici, zdravotně v pořádku a trávíte tuto zvláštní dobu 

spolu a s úsměvem na tváři 

 posíláme pár nápadů, jak lze trávit čas před největšími jarními svátky 

POZOROVÁNÍ A BÁDÁNÍ 

 Co se děje s přírodou kolem nás? 

 Jak vypadají větve stromů a keřů? 

 Jsou v záhoncích ještě sněženky? 

 Kolik je na teploměru stupňů ráno, po obědě a večer? 

 Čichem zkusíte poznávat, co maminka vaří? 

POVÍDÁNÍ 

 Povídejte si (třeba i se sourozencem) o tom, co pozorujete a děláte. Naslouchejte 

ostatním.   

  Pojmenujte a zopakujte jarní měsíce. 

  Proč je březen – březen, duben – duben a květen – květen? 

  Foukejte do brčka a dělejte bubliny na vodě. 

  Zkuste zapískat. 

ČTENÍ A OBRÁZKY 

 Chaloupka na vršku (Š. Váchová) 

 Kohoutek a slepička (F. Hrubín) 

 O zeleném vajíčku (E. Petiška) 

 O další prima tipy se podělte s ostatními 

 



POSLECH 

 zvuky ptactva, relaxační hudba 

 jarní písničky skupiny Hradišťan 

MUZICÍROVÁNÍ 

 Travička zelená – různé vokály, doprovodná hra na cokoli 

 Otloukej se píšťaličko  

o rytmizace, ťukání (pastelky, vařečky, klacíky) 

o  zkuste vytvořit melodii 

 ptačí koncert (píská celá rodina jakkoli a na cokoli) 

 Pomlázka – pro zdatné hudebníky (noty viz příloha) 

 

 

TVOŘENÍ 

 kreslení a malování jarní tématiky 

 vajíčko z proutků  

o ustřihnout 3 větvičky vrba nebo bříza 

o zaplést, zamotat, promotat, zašmodrchat 

o rodiče spojí do oválu (vejce) 

o přivážeme mašli (!jarní barvy!), může být i ze síťky od brambor 

o dozdobíme kuřátky a zajíčky z piškotů  

 TIP: 

 4 piškoty = dáme 2 vedle sebe rovnou plochou nahoru, přilepíme 

proužek papíru a na proužek přilepíme další 2 piškoty 

 na kuřátko nabarvíme na žluto, na zajíčka na hnědo, dolepíme zobáček 

nebo ouška 

 pomlázka z proutků 

 pomlázkové housky z kynutého těsta 

 

Básnička: 

Pomlázka 

Upleteme pomlázku, 

je jak z hadích ocásků. 

Kolik děvčat proženeme, 

to vám radši neřekneme. 

Kdoví zda nám k vajíčku 



dají také mašličku. 

Šlehat půjde celá parta 

od dědečka po caparta. 

V každém muži věčný kluk. 

Dědovi jsou léta fuk. 

Tvrdí, že nám slepice 

 

 

Pohádka: 

Kuřátko a obilí 

Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko za zahradou mezi poli. Pípá, pípá, nožky bolí. Ve 

vysokém obilí bude večer za chvíli. „Povězte mi, bílé ovsy, kudy vede cesta do vsi!“ „Jen se 

zeptej ječmene, snad si na to vzpomene.“ „Pověz milý ječmínku, jak mám najít maminku?“ 

Ječmen syčí mezi vousy: „Ptej se pšenic, vzpomenou si!“ Kuře pípá u pšenic, nevědí však 

také nic: „Milé kuře, je nám líto, ptej se žita, poví ti to!“ Kuře hledá žitné pole, ale to je dávno 

holé. A na suchá strniska vítr tiše zapíská: „Vždyť jsi doma, za chalupou. Slyšíš? V stáji koně 

dupou, kocour ve stodole vrní – a tvá máma za vraty zob, zob, zobá bílé zrní s ostatními 

kuřaty.“ „Děkuji ti, žitné pole!“ „Pozdravuj tam ve stodole!“ „Koho, milé políčko?“ „Zrno i to 

zrníčko! Ať se ke mně zjara hlásí, vychovám z nich nové klasy!“ A tak mámu zakrátko našlo 

také kuřátko. 

 


