JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA
Motivační pohádka
JAK ČIM A ČARA PŘIVOLALI JARO
Byla jednou jedna krajina, ve které byla velká zima. Na zem i na stromy
napadlo mnoho sněhu, až se větve pod ním lámaly. Většina zvířátek v lese
spala zimním spánkem a běda těm, která si dobře neutěsnila svoji
chaloupku! To jim pak vítr navál sníh do všech
skulinek .
Velké, bílé sněhové vločky se dostávaly všude a
studily a mrazily.
Všechny zásoby jídla, které si obyvatelé lesa v létě
nashromáždili , všechna
semínka a lesní plody už spotřebovali a hrozilo jim,
že zahynou hladem.
Zdálo se, že tato zima nikdy neskončí!
Najednou se kdesi vysoko na obloze ozval jakoby
ptačí zpěv a zároveň se objevili v té veliké dálce dva malí ptáčci. Sotva je bylo vidět. Přilétali z krajiny,
kde je stále pěkně teplo. Divili se tak velké zimě, byli zmrzlí a zkřehlí.
Aby se aspoň trochu zahřáli, letěli velmi rychle a zpívali si, aby zahnali strach
a smutek z této krajiny, kde neviděli ani jednu zelenou větvičku, ani jeden
kvítek.
Slunce bylo schováno za velkým tmavým mrakem, a svítilo jen tak málo, aby
nebyla tma, a vůbec nehřálo! Ptáčci přilétali blíž, jejich píseň se rozléhala daleko, široko a byla tak
překrásná a zvláštní, že i Slunce, zahalené do zimních mraků malinko vykouklo a podívalo se, odkud
vychází tak neobvyklý zpěv.
Ze zlatých očí Slunce vyletěl paprsek světla až k malým ptáčkům, ovanul je
příjemným teplem a posvítil si na jednoho i druhého z nich. Ptáčky hned napadlo,
že musí Slunko pozdravit
“Čim” - řekl jeden z nich, což v ptačí řeči znamenalo : dobrý
“ Čara” - řekl druhý - byla to ptačí slečna, vlastně ještě taková ptačí holčička, a to čara - znamenalo
v ptačí řeči - den, nebo ráno.
Čim, Čara, Čim, Čara, dobrý den, dobrý den - ozývalo se po celé obloze a Slunce potěšilo, že už takoví
malí ptáčci umí tak hezky pozdravit.
Ptáčci byli velmi unavení, neměli kam usednout, i na tom nejvyšším stromě bylo tolik sněhu, že by do
něho zapadli a už by se nemohli vyhrabat.
Avšak - jaký div - paprsky , kterými Slunce zahřálo ptáčky, roztopilo sníh na špičce stromu, který byl
Slunci nejblíže a postupně se objevovaly další a další zelené větvičky. Ptáčci se rozhodli, že na tomto
stromě zůstanou bydlet. Byli rádi, že už jim není tak velká zima, od radosti zpívali, jak nejlépe uměli,
až z toho i Slunce dostalo dobrou náladu, celé vyplulo z mraků a začalo
posílat paprsky ze svých zlatých vlasů po celé krajině. Svítilo tak až do večera
a sníh začal mizet z nejvyšších stromů a ve vzduchu bylo už jaro. Čim a Čara
se radovali, radost měla i ostatní zvířátka, která opatrně vystrčila hlavičky se
svých zimních úkrytů a všichni chtěli ptáčkům i Slunci poděkovat, ale už se

setmělo a Slunce na obloze neviděli.
Jen všichni uslyšeli hlas, který zněl odevšad, a kterým k nim promlouvalo Slunce: “Čime a Čaro, přeji
si, abyste mně každý den probudili novou, krásnou písní"
A pak Slunko ulehlo do svých polštářů.
Čim a Čara však ještě nešli spát. Potichounku si skládali a cvičili novou píseň, kterou zítra ráno Slunce
opět překvapí. Doufali, že pak bude opět svítit jako dnes a zahřívat celý les.
Brzy ráno - byla ještě úplná tma - začali zpívat a to tak překrásnou písničku, že Slunko opravdu vstalo
dřív, než v zimě bylo zvyklé, vystrčilo hlavu z mlhy a podívalo se, jestli jsou to opět Čim a Čara, kdo ho
to tak příjemně budí.
Začalo svítit a hřát - další sníh se proměňoval v kapky vody a ty tekly jako malé potůčky mezi stromy.
Ještě pod sněhem začaly růst první květinky, které mají jméno sněženky.
Postupně se tak objevoval krásný les, s mnoha různými stromy a mezi nimi
paloučky, na kterých začala růst travička.
Ptáčci každý den budili Slunko. Vždy o něco dřív a dříve, aby si celý les užil
po celý den dosti tepla a světla.
A bylo jaro.







kdo jsou poslové jara (proč jsou myšleni právě ptáčci?)
kteří ptáci odlétají na zimu do teplých krajů
proč se vracejí, co tu budou dělat, které ptáky znáš
činnost - vyhledávání obrázků ptáků v dětských encyklopediích a jejich
pojmenovávání
pobyt venku - pozorování ptáků v přírodě, porovnávání s obrázky, postupné zkoušení
pojmenovávání ptáků

Děti mladší 4 let pojmenují 3 libovolné ptáčky, starší děti více (nemusí znát
všechny).

Na tomto pracovním listu si děti zopakují orientaci v prostoru (vedle, nad,
pod, za…) – tříleté děti by měly umět určit „v – budce, na – budce, vedle –
budky“. Věřím, že i někteří maličcí zvládnou i „pod, nad“.

NA TOMTO PRACOVNÍM LISTU DĚTI SLOVNĚ URČÍ „MALÝ, VĚTŠÍ, NEJVĚTŠÍ“

POJĎTE SI ZAHRÁT PEXESO – PROSÍM MAMINKY O VYSTŘIŽENÍ, POPŘÍPADĚ
ZALAMINOVAT. Při hře děti určí velikost – velký Bob a malý Bobek…

Hudební a recitační část

Melodii k této písničce si můžete zapnout jako doprovod zde.
https://youtu.be/GeEyjC5LN6g

PRO MLADŠÍ DĚTI BYCH POUŽILA PLYŠOVOU HRAČKU.

VÝTVARNÁ ČÁST
Ptáčci v hnízdě
Pomůcky: vodové barvy, fixy, štětce, pastelky, 2 papírové talíře, lepidlo, nůžky, suchou trávu nebo
seno
Rodiče, kteří nemají potřebné pomůcky a materiály se se mnou můžou zkontaktovat, a školka jim je
poskytne.

Postup: Děti si pomalují talíře ze spodní strany vodovkami. Než barvy zaschnou, větší děti samy,
mladším raději maminka vystřihne ptáčky a vajíčka. Děti si je pastelkami vybarví. Až barvy na talířích
zaschnou, jeden talíř v půli rozstřihnou. Prosím rodiče o pomoc s lepením talířů k sobě. Ve školce
bych použila klasické lepidlo v tubě – pastu, po slepení bych to ještě přichytila kolíčkem do úplného
zaschnutí.
Mezitím si děti, nebo maminky vystřihnou ptáčka, děti ho vodovými barvami vybarví, můžou fixem
dokreslit oko, naznačit křidélko, …
Když všechny části řádně zaschnou, do vzniklé kapsy – hnízda – děti nalepí ptáčka na stěnu, a do
hnízda vloží trávu.

Nabídka her
1.
2.
3.
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5.
6.
7.

Čáp ztratil čepičku
Na sochy
Na zvířátka – děti napodobí pohyb i zvuk
Kolo, kolo
Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum
Hlava, ramena – zrychlování, zpomalování
Pexeso, puzzle, skládačky

