
4.třída
Vážení rodiče,

Nadále pracujeme na dálku,

u předškolních dětí doporučujeme plněnVelikonoce u nás domaí praktických úkolů 
využívajících přirozené podmínky v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, 
aplikace znalostí a dovedností v praxi (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, 
pohyb v přírodě, drobné domácí práce,péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné 
aktivity,otužování vzduchem a sluníčkem).

22.3. -2.4. 2021

Téma : Čas jarního probuzení
Podtéma : Hody, hody  doprovody
Cíl: Seznámení s kulturními tradicemi, lidovou slovesností,reprodukce krátkého 
textu.

Jaro je tu, milé děti, skřivan za sluníčkem letí.
Čápi se nám vrací domů,je tu jaro.
Věřte tomu!
Táta stromy ošetřuje, děda záhon připravuje.
V dálce traktor brouká,brzy pokvete i louka.
Rozkvetl i petrklíč,zimo, zimo,už jdi pryč.

Z vrby proutek dělá divy.
Běhá, skáče jako divý.
Za odměnu zajíčka
a v košíčku vajíčka.

• Velikonoce u nás doma, rozhovory s rodiči
• Přednes koledovačky – samostatný projev dětí
• Hry a činnosti venku – přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm,

okolní přírody,vycházky do okolí, výlety.
• Sledování rozmanitostí a změn v přírodě
• Kraslice – malování, kreslení, lepení, vystřihování, využití různých 

materiálů( papír , textil, vajíčka)
• Grafomotorika – vlnovka -
•  nakresli let čápa přes moře
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• Zraková diferenciace, orientace v číselné řadě, více – méně,geometrické 
tvary,sluchové rozlišení hlásek.Možno vyzvednout ve školce.

6.-9.4.2021

Téma : Čas jarního probuzení
Podtéma: Jaro

Jaro je tu, milé děti, skřivan za sluníčkem letí.
Čápi se nám vrací domů,je tu jaro.
Věřte tomu!
Táta stromy ošetřuje, děda záhon připravuje.
V dálce traktor brouká,brzy pokvete i louka.
Rozkvetl i petrklíč,zimo, zimo,už jdi pryč.

Klepu, klepu,slyšte ,děti,
zpráva pro vás rychle letí.
Klepu, klepu,ra ta ta, 
vylíhla se kuřata.

• Charakteristické znaky jara 
• První květiny
• Návrat stěhovavých ptáků
• Kvetoucí stromy
• Malování, kreslení, vystřihování,nalepování...s jarní tematikou
• Počasí
• Otisky přírodnin,hry s přírodninami
• Přesazování  květin,péče  o  rostliny,  zalévání,  ochrana  přírody,  spolupráce  s

rodinou ,udělejte si deníček, lisujte první kytičky.
• Smyslové hádanky- Co je to?, Co slyšíš?,Co cítíš?
• Zpíváme : Travička zelená,to je moje potěšení…
• Vytleskej slovo, rozpoznej hlásku na začátku slova
• V řadě prvků najdi stejné, spočítej prvky a vybarvi je
• Orientuj se vlevo a vpravo
• Hodně si s dětmi čtěte a prohlížejte knížky
• Rozvíjejte výslovnost a souvislé vyjadřování

Pracovní listy si můžete vyzvednout ve školce.

S pozdravem Vaše paní učitelky : Blanka a Jana
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