
Distanční výuka – Jarní procházka

Vážení rodiče, milé děti,
moc si vážíme toho, že nám posíláte fotky, někteří i videa. O to míň se nám
stýská,  díky.  Máte  za  sebou  už  spoustu  práce:  perníkovou  chaloupku,
velikonoce,  kytičky,  zvířátka.  A se  zvířátky  budeme  pokračovat,  protože  je
máme rádi. Tak ať se Vám daří, držíme palečky. Vaše J+R

Dva kamarádi Tim a Tom byli velcí kamarádi, sousedé, chodili spolu i do
školky. Když odpoledne odešli ze školky, vydali se na dlouhou procházku se
svými maminkami. Bylo jaro, sluníčko svítilo a tak se nejdříve vydali na farmu,
kde už bylo spoustu zvířátek se svými mláďátky  (příloha č.1) a maminky se
jich ptaly, jestli ví, jaký užitek máme z těchto zvířátek a co nám dávají (příloha
č. 2). Dokonce viděli malé jehňátko, které se zatoulalo mezi štěňátka (příloha
č. 3). Opodál si hrála dvě malá koťátka s klubíčky (příloha č. 4).  „Poslouchej,
poznáš  hlasy  zvířátek?  Zavři  oči  a  hádej!“  říká  Tom  Timovi
(https://www.youtube.com/watch?v=BwhXBwY5_Rw&t=120s).

Aby malá  zvířátka  nerušili,  šli  dál.  V dálce  na  vysokém komíně
viděli čápi, kteří přiletěli z dalekých krajin a vrátili se k nám (příloha č. 5). Až
došli  k velkému rybníku, kde kvákaly žáby. Na žabičky dával pozor čáp na
dlouhých nohách (příloha č. 6).

Další kroky Tima a Toma provázely hlasy ptáčků, které se ozývaly
ze stromů, na kterých již začínaly rašit nové lístečky. Po chvilce děti došly na
dětské hřiště, kde si začaly hrát s kuličkami (příloha č. 7). Ještě se pohoupali,
lezli  na pyramidu, průlezku, zahráli  si  s míčem a na písku kreslili  klacíkem
obrázky (příloha č. 8). Vedle pískoviště byly stroje, na kterých se dalo procvičit
celé tělo. A tak Tim a Tom cvičili spolu (příloha č. 9).

Kluci již byli unavení, tak se svými maminkami odešli domů. Doma
ještě dostali těžký úkol od svých tatínků. Počítat a vybarvovat (příloha č. 10).
Jenže kluci  jsou moc šikovní,  všechno zvládli  velice dobře.  Za odměnu jim
maminky přinesly výbornou večeři, rozloučili se a domluvili na druhý den, co
budou dělat ve školce i odpoledne na hřišti.

Na všech přílohách jsou napsány úkoly pro naše Cvrčky. Přejeme pěkné jaro, ať
se všem daří!

https://www.youtube.com/watch?v=BwhXBwY5_Rw&t=120s
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