
 Voláme Sluníčko
 Na začátek si  s dětmi přečtěte pohádku Jaro světů.
Pohádka bude končit větou:  „Jen vyčkejte, všechno má svůj čas“ 

Odkaz na pohádku zde: 
https://www.promaminky.cz/pohadky/ke-cteni-30/jaro-svetu-6217

Poté zkuste odpovědět na otázky: 
●  Už nám jaro začalo?
●  Jak jsme to poznali?
●  Co máme na jaře nejraději? (děti to mohou nakreslit)

Společné aktivity pro mladší i starší děti:

● Pozdrav Slunci - viz příloha níže
● Vymodelovat sluníčko (modelína,těsto)

Mladší děti

● Báseň s pohybem: „Slunce“ - viz příloha níže

● Vypracování pracovních listů - viz příloha níže

● Výtvarná výchova: „Těstovinové slunce“ - návod níže

● Hudební výchova:  „Hřej sluníčko,hřej“
                                  „Na jaře čáp jede v kočáře“

   Písně jsou hudebně zpracované v příloze níže.

https://www.promaminky.cz/pohadky/ke-cteni-30/jaro-svetu-6217


 Starší děti:                                       

● Vypracování pracovních listů - viz příloha níže

● Hudební výchova: „Kotě a sluníčko“ (3 sloky)  

● Výtvarná výchova: „ Rozkvetlá louka“ - návod níže              
                                  „Ručičkové sluníčko“ - návod níže

● Báseň: „Haló všichni vstávejte“  - viz příloha níže    
             „Přišlo jaro“ - viz příloha níže                                     

 Píseň je hudebně zpracovaná v příloze níže.

  

 



Přílohy k jednotlivým aktivitám

Pozdrav Slunci:



Přílohy k jednotlivým aktivitám

Báseň s pohybem „Slunce“



Přílohy k jednotlivým aktivitám

Pracovní list pro menší děti:



Přílohy k jednotlivým aktivitám

Noty a text k písním pro menší děti:



Přílohy k jednotlivým aktivitám

Pracovní list k písničce „Na jaře čáp jede v kočáře“ 

Vytleskejte s dětmi jednotlivá slova.
Které je nejdelší?
Předškoláci nakreslí ke slovům tolik puntíků, kolik má slabik.
Zkuste určit začáteční hlásku a hledat další slova, která začínají stejně.

Čáp

Sluníčko

Kočár



Přílohy k jednotlivým aktivitám

Sluníčko z těstovin:

Odkaz na návod zde: https://youtu.be/bgzj8XPQgqU

https://youtu.be/bgzj8XPQgqU


Přílohy k jednotlivým aktivitám

Báseň: „Haló všichni vstávejte“
             „Přišlo jaro“



Přílohy k jednotlivým aktivitám

Pracovní listy starší děti:



Přílohy k jednotlivým aktivitám

Pracovní listy starší děti:



Přílohy k jednotlivým aktivitám

Pracovní listy starší děti:



Přílohy k jednotlivým aktivitám

Noty a text k písni pro starší děti:



Přílohy k jednotlivým aktivitám

Rozkvetlá louka:

Odkaz na návod zde: https://www.youtube.com/watch?v=lNSQgKzhlKs

https://www.youtube.com/watch?v=lNSQgKzhlKs


Přílohy k jednotlivým aktivitám

Ručičkové sluníčko:

Pomůcky: Nůžky
                 Papírový tácek, nebo papír

  Žlutý barevný papír
  Lepidlo
  Černý fix
  Žlutá tempera
  Štětec
  Tužka

Návod: Papírový tácek natřeme žlutou barvou a necháme 
zaschnout. Poté si obkreslíme dlaně na žlutý papír a 
vystřihneme je. Vystřižené ruce nalepíme na zaschlý, 
papírový tácek.
Na závěr sluníčku za pomocí fixu dokreslíme obličej.

      



Přílohy k jednotlivým aktivitám

 Hudební zpracování k písním s odkazy:

 „Na jaře čáp jede v kočáře“:

„Hřej sluníčko,hřej“:

 „Kotě a sluníčko“:

https://youtu.be/Or4__BP0NXY

https://youtu.be/O-SfzK4iXsI

https://youtu.be/OuR9pdjF2mg

● K jednotlivým písním s dětmi můžete vymyslet taneček a zaslat nám 
video.

● Také můžete provést s dětmi rytmizaci písně za pomoci:

vidliček, lžiček, poklic, vařeček apod.

https://youtu.be/Or4__BP0NXY
https://youtu.be/O-SfzK4iXsI
https://youtu.be/OuR9pdjF2mg


Na závěr bychom chtěli rodiče poprosit o natáčení a focení dětí při vykonávaní 
aktivit, které jsme pro ně připravily.

A také o konečné video, kdy s dětmi natočíte, jak sluníčko voláte u Vás doma. 

Děkujeme že jste s námi! 

Fotky a videa z tvoření zasílejte na e-mail:

Plimlova.lucka@seznam.cz

Závěr
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