Aktivity pro rodiče
15.3.-19.3.2021

JARO NA ZAHRADĚ
Motivace: Na vycházce si prohlížíme zahrádky, co na nich roste, pupeny na stromech, jarní kytičky
pohádka

JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASADILI
SEMÍNKO
Václav Čtvrtek

Kopeček se rozvalil a vykoukla žížala Taťána. „Aby vás kos sezob, i s tím vaším
semínkem,“ křikla. „Pořád mi dupete nad hlavou a vytopili jste mi salón!“
Hodila po Vochomůrkovi semínkem, po Křemílkovi čepičkou a sjela zpátky do
svého podzemního bydlení. Křemílek a Vochomůrka tam stáli bezradně kroutili
palcem. Nakonec Křemílek povídá: „Víš co, Vochomůrko, teď to uděláme
obráceně.“ A udělali to tak. Křemílek se otočil na kramfleku a Vochomůrka
zasadil do důlku semínko. Navrch přiklopil svou čepičku, aby se semínku líp
klíčilo.
A zas zalívali a zpívali: Vstávej, semínko, holala, a bude z tebe fiala.
Ale všecko to nebylo k ničemu. Semínko se pod zemí ani nehnulo. - „Je to
nějaký lenoch,“ povídá Křemílek. – „Je to nějaký ospalec,“ zívl si Vochomůrka
a v tu chvíli usnul. - „Vy jste mi ale zahradníci,“ usmálo se sluníčko na nebi a
zamnulo si zlaté ruce. „Teď vám něco ukážu.“ Smálo se pořád víc na zahrádku
za pařezovou chaloupkou. Na tu zahrádku, kde pod Vochomůrkovou čepičkou
leželo v zemi semínko.
A potom ještě sluníčko silným sluncovým hlasem zazpívalo: Vstávej, semínko,
holala, a bude z tebe fiala. V tu chvíli se špičatá čepička zatřásla a vyklouzly
zpod ní lístky.

Pracovní činnost
Co kdybychom si taky zasadili semínko??
Pomůcky: Hlína, truhlík, hrabičky, semínka, konvičku s vodou, kolík

Při práci si můžeme zpívat písničku Křemílka a Vochomůrky „Vstávej semínko“

Rozumová část
Co dalšího můžeme vidět na zahradě?

NÁZVY VYTLESKEJTE, CO NAJDETE NA ZAHRADĚ OZNAČTE.

Jaké ještě známe kytičky? Pojmenováváme a vytleskáváme (nar-cis-ka, sně-žen-ka,…)

Kromě kytiček můžeme na zahradě potkat třeba i berušku…spočítáš tečky?

HUDEBNÍ ČÁST

CO KDYBYCHOM SI NAMALOVALI ZAHRADU PLNOU TULIPÁNŮ?? TO BY BYLA NÁDHERA…

VÝTVARNÁ ČÁST
ZAHRADA PLNÁ TULPÁNŮ
Pomůcky: vekou čtvrtku, barvy, štětec, vidličku, hadřík
Nejprve si děti obtiskají plochu vidličky různými barvami na čtvrtku. Štětcem jen domalují stonky,
popřípadě listy květiny.

HRY
POHYBOVÉ
PH: Od vajíčka k motýlu
pomůcky: relaxační hudba
děti sedí na patách (=vajíčka)
z vajíček se vyklubou housenky (=plazíme se)
housenky se zakuklí (=embryo poloha)
motýl (=vstáváme, naznačujeme roztáhnutí křídel)
tuhnou nám křídla, usychají (=strnutí)
létáme

Dramatizace: Od semínka ke květině
maminka vypráví příběh o semínku, které se promění v květinu
semínko (=děti schoulené v klubíčku, zavřené oči)
sluníčko nás šimrá (=otevřeme oči)
začalo pršet (=děti pohybují hlavou)
vystrkují kořínky (=protahujeme se)
1 list (=natáhneme 1 ruku, pohybujeme dlaní, prsty)
2. list (=přidáme 2. ruku)
tvoří se rostlinka (=stoupneme si, pohybujme rukama, prsty)
květ (=spojení dlaní)
sluníčko dlouho svítí (=uvadáme)
prší (=květina se narovnává)
kousla nás housenka (=schoulení, chytáme se tam, kam nás kousla)
bouřka, vítr (=chvějeme se a hýbeme ze strany na stranu)
krásně voníme (=usmějeme se-KONEC)

