
Ahoj děti :-) 

jmenuji  se  skřítek  Nápadníček  a  budu vám pomáhat  s  výukou,
abyste  se  rozvíjely  a  dokázaly  se  zábavně  připravit  na  školu.
Minulý  týden  jste  s  mým  kamarádem  Domovníčkem  plnily
zajímavé úkoly o vodě. A kde jsem byl já? Potloukal jsem se po
okolí a pátral po stopách jara. Jistě všichni víte, že teď o víkendu v

sobotu  podle  kalendáře  byl  první  jarní  den.  Říkáte  si,  že  vůbec  nevypadal
skutečně  jarně?  To  máte  pravdu.  Sníh  a  fujavice  se  k  jaru  opravdu  moc
nehodí. Paní Zima chce ještě na poslední chvíli ukázat svou moc a sílu. Vždyť
ne nadarmo se říká... březen – Jak
je to dál? Ano, přesně tak – za kamna vlezem.

Nechtělo se mi ale sedět jen doma. Vydal jsem se tedy na dlouhou vycházku.
Za  lesem  jsem  narazil  na  takové  zvláštní  bílé  stavení  s  velkým  dvorem,
zahradou a loukou. Když jsem se dostal až skoro k plotu, z ničeho nic se tam
rozštěkal velký hnědý pes. To jsem se vám ale lekl! Štěkot psa vylákal ven
hospodáře, aby se podíval, co se děje. A představte si, že mě pak pozval dál a
provedl mě celým svým hospodářstvím. Ocitl jsem se tak na opravdové farmě,
o které jsem dosud jen slýchal  vyprávět.  Hádejte,  která zvířátka jsem tam
viděl? 

Nejraději na práci
přikrčená líhá,
v očích se jí rozsvěcí, 
když na myšku číhá. 
Kdo je to? 

Když udělá ko-ko-ko,
načechrá si peří. 
Bude vejce naměkko
pro mě na večeři. 

Na louce travičku
přežvykuje,
přátelsky ocasem pohupuje.
Až budeš mít chuť na mlíčko,
vzpomeň si na ni maličko.

Malý, velký, bílý, černý,
svému pánu vždycky věrný,
ocáskem vrtí z radosti,
pochutnává si na kosti. Je to…? 



Věřím, že jste uhádli moje hádanky :-) cesta zpět
byla ale opět ve sněhu. Připravil jsem si proto
pro vás VELKOU JARNÍ DETEKTIVKU.
Vytiskněte si děti „seznam stop jara“ (níže jej
najdete), abychom vypátrali, zda už tady to jaro
je nebo není. Když půjdete na vycházku a
naleznete něco ze seznamu, tak si to zaškrtněte
a vybarvěte obrázek vašeho nálezu. 
Nemusí se to podařit hned tento týden, tak
zaškrtávejte klidně i ten příští. Až to budete mít,
zašlete foto vašeho detektivního seznamu vaší
paní učitelce. Budeme mít velikou radost :-) 

Ještě než vyrazíte do pátrání, vyzkoušíme jak vytrénovaná jsou i vaše ouška.
Připravil  jsem si  pro vás zvukovou hádanku.  Poproste rodiče,  ať  vám pustí
video, udělejte si pohodlí, zavřete oči a nastražte ouška. Zaposlouchejte se do
zvuků zvířat a zkuste je rozpoznat. Potom si video pusťte znovu a ověřte si,
zda jste zvířátka poznaly.  https://www.youtube.com/watch?v=8O6_Zv2XZ0k

Rozvíjející otázky: 

 Patří všechna zvířátka na farmu? 
 Jak byste zvířátka roztřídily? 

 Zkuste mi to namalovat a  až půjdete s  rodiči  kolem školky,
můžete mi obrázek v obalu přivázat provázkem na plot školky.
Budu  mít  radost  já,  paní  učitelky  i  kolemjdoucím  děti  :-)
Děkujemeee 

Aby  se  vám  tvořilo  milé  děti  vesele,  posílám  vám  svoji  oblíbenou
písničku o jaru :-) 

Písnička o JARU pro malé i velké :-) 

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k


Protože moc rád tvořím, kreslím, maluji a vyrábím, tak jsem si pro vás
připravil pár nápadů, jak si i doma utvořit jarní atmosféru :-) Pošlete
nám, který nápad jste si vybrali nebo nějaký váš vlastní. 

   



Vyzdobte si třeba okno nebo stěnu. Šablonu jsem vám uložil níže v 
tomto dokumentu. Fantazii tvoření se meze nekladou :-) 

Přání třeba pro babičku, ať jej stihneme
doručit včas do schránky :-) 











Za  to,  jak  skvěle  pracujete,  posílám  svoji
omalovánku. Můžete mě vymalovat dle své fantazie.
Navrhnout mi nové zdobení na mé kapsičky a nové
punčošky. Mám veselé oblečení rád :-) Najdu si vaše
návrhy opět na plotě vaší školy :-) 
Připojuji i další jarní omalovánky. Když je vytisknete
na tvrdý papír, lze si užít malování i vodovkami nebo
temperou. To mám úplně nejraději. Připadám si vždy
jako  pan  malíř  :-)  krásné  budou  ale  i  pastelkou,
voskovkou nebo pastelem. 

Mějte děti i rodiče, krásné dny s úsměvem  :-) 

AHOOOOOJ ! 







Šablona na
tvoření
výzdoby 






