Distanční výuka – 3. ČÁST

Beruška Julinka se na Tebe už zase moc těšila…


Společně s rodiči si přečtěte dopis od berušky Julinky. Rodiče
budou číst písmenka a ty obrázky.

Ahooooj,
je super, že už víš, co je zdravé, jak každého
do nového dobrodružství. Já,

odehnat. To už se můžeš pustit

Julča jsem se v sobotu chtěla už po

proletět a jaro 20. března uvítat. Ale zima a

mě ještě překvapili. Moc dobře

však vím, že s prvním jarním dnem mi

brzy svými paprsky ohřeje. Každý

den už bude delší a delší. A i když určitě bude ještě
rychle vysuší. A ty už konečně teplou

a

rozhlédneš, možná někde i první
rozmrzá, a na první semínka a sazeničky se chystá.
z teplých krajů a staví

pro svá

, křidélka mi
sundáš! Když se pořádně
najdeš. Zem v zahradách také
a

se vrací

mláďata.
Julinka

 Pojmenuj, co je na obrázcích. Jaké tři obrázky patří k ročnímu
období JARO? Zakroužkuj je.





Vydej se také do přírody na procházku. Zahraj si na „Jarního
lovce“ a zkus najít co nejvíce věcí ze seznamu. Když věc najdeš,
čtvereček si vybarvi.
Některé nejzajímavější nálezy vyfoťte a pošlete.

Až sluníčko začne víc hřát, v zahradách a lukách se začnou objevovat první květy.
Jaké květiny začínají růst, se dozvíš na obrázcích dole.

Rodiče ti přečtou název květiny, ty ten název zopakuj.
 Název vytleskej po slabikách.
 Poznej, na jaké písmenko název začíná. Zopakujte dítěti název s lehkým


důrazem na první písmeno. Pokud dítěti jde první písmeno, zkuste i poslední.

 Poznej, jaká květina se jak jmenuje.

Na našem záhonku vyrostlo víc květin, než jsme chtěli.

Ukaž na barevných obrázcích (obrázky z předchozí stránky), jaká květina
by to mohla být. A jak se jmenuje?
 Vybarvi v řádku tolik květin, kolik je ve čtverečku puntíků.
 Pracovní list vyfoťte, zašlete a poté si ho dej do svých desek.


I když to venku tak moc nevypadá, v sobotu byl první jarní den. Zima předala
vládu novému ročnímu období.

 Jaká máme roční období a jak jdou za sebou?
 Na videu s Míšou si můžeš zacvičit a i zazpívat s písničkou o
ročním období - Jaro, léto podzim zima (ODKAZ na video)
Příroda nechává probouzet květiny a i některá zvířátka a hmyz, který byl v zimě
schovaný. Probudil se i pohádkový Krteček a rozhodl se, být zahradníkem. Podívej
se na pohádku, jak se mu vedlo (ODKAZ na video).

 Posaď se a pozorně se dívej, ať ti nic neunikne.
 Převyprávěj sám příběh od začátku až do konce.
 Vzpomeň si, jak to v pohádce bylo:
o Krtek se snažil zacpat díru v hadici rukou, sednout si na ni,
špuntem a nakonec ucpal díru čím?
o Co se stalo s květinami, když neměly vodu?
o Kdo šel krtkovi pomoci?
o Jaké zvíře vyskočilo z hadice?
o Jak nakonec zachránili květiny?

Vyzkoušej si být zahradníkem jako Krtek. Nebudeš však pěstovat kytičky, ale
zeleninu.

Podle návodu, který ti přečtou rodiče, zkus vypěstovat
nějakou zeleninu.
 Po cca 14 dnech pěstování vyfoťte úrodu a zašlete fotku.


Než ti začne zelenina klíčit, „vypěstuj“ si tulipán z papíru.
Nejprve začneme loukou – pozadím. Zde ve videu ti ukážeme,
jak na to (ODKAZ na video).
Pokud máš pozadí hotové, nech ho pořádně uschnout a mezi tím
si poskládej tulipán z papíru. Jak na to, ti ukážou holky S +K ve video návodě
(ODKAZ na video). Kdyby video nepomohlo, zde máš ještě obrázkový návod.

 Hotový obrázek s tulipánem vyfoťte a pošlete, poté si ho dej do

desek.

Obkresli pastelkou nebo tužkou cestu, kudy létal motýl –
obloučkem z kytky na kytku.
 Hotový list vyfoťte a pošlete, poté si ho dej do desek.


