
Milé děti a rodiče,

činnosti níže jsou řazeny do konkrétních dnů v následujícím týdnu. To ovšem neznamená, že

pořadí těchto úkolů musíte striktně dodržovat. Pokud bude nepříznivé počasí, samozřejmě

nemusíte v daný den jít do přírody, jen proto, že to plán píše. Úkoly plňte dle libosti, klidně

všechny najednou, nebo si činnosti na konkrétní dny uzpůsobte. 

Poslední stranu si prosím vytiskněte a průběžně s dětmi doplňujte.

Práce zašlete do pátku 19. 3. na email materinka@zskujavy.cz

Při posílání videí můžete použít www.uschovna.cz – dají se přes tuto platformu posílat velké

soubory, které se Vám nevejdou do emailu. 

Po předchozí domluvě máme naplánováno s dětmi také online setkání. To bude ve středu v

17:00. Na email Vám přibližně půl hodiny před zahájením setkání přijde link, díky kterému se

připojíte. S dětmi takto společně strávíme čas přibližně 30 minut. 

Těším se na Vaše práce, a také na online setkání.

Vaše paní učitelka Karin 

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ 15. 3. - 19. 3. 2021

Pondělí 15. 3. 2021

Venku se už začaly objevovat kočičky, sněženky a jiné jarní květiny, už jsi nějaké viděl/a?

Zajdi si s rodiči na procházku a najdi nějaké kočičky, sněženky nebo jiné jarní květiny. 

Udělej si u kytiček/kočiček fotku a pošli ji paní učitelce. 

Zkus se naučit básničku: 

Rychle svlečte kabátky

jaro už je za vrátky.

Půjdem všichni na procházku,

natrháme sedmikrásku.

Natrháme kočičky

do té krásné vázičky.

Jakmile se básničku naučíš (kdykoli během týdne), řekni rodičům, aby tě natočili a poslali 

video paní učitelce. 

Vytiskněte následující stranu a průběžně doplňujte. Na konci týdne vyfoťte/naskenujte a pošlete na 

email. 

http://www.uschovna.cz/
mailto:materinka@zskujavy.cz


Jméno:__________________________________________

Den

15. 3. - 19. 3. 

Činnost
                          
          

Jak se ti činnost
líbila - nakresli

smajlíka

Jak se ti činnost
povedla - nakresli

smajlíka

Pondělí

Procházka v

přírodě +

básnička

Úterý Výroba kočiček

Středa
Setkání přes

počítač

Čtvrtek

Pracovní list +

Tebou zvolený

úkol

Pátek Jóga

Smajlíci: 

                   



Úterý 16. 3. 2021

Byl/a jsi včera na procházce a viděl/a jsi kočičky? A co básnička, už se ji učíš, nebo ji už 

dokonce umíš? V básničce se také mluví o kočičkách. 

Dnes si zkusíš vyrobit kočičky podle následujícího jednoduchého návodu (za asistence 

rodičů).

Co budeš potřebovat: 

- Barevný papír (zvol veselou barvy – zelená, růžová, modrá, červená, fialová, žlutá…)

- Hnědou/černou barvu (nejlépe tempera – kdo nemá, postačí hnědý/černý fix či 

pastelka) nebo tuš, v případě barvy štěteček

- Bílou barvu (nejlépe tempera, v krajním případě lze použít vodové barvy)

 V případě, že nemáte bílou barvu, připravte si vatu a lepidlo

Postup:

Připrav si papír, a hnědou/černou barvu nebo tuš.

Na papír si předkresli větvičky, na kterých rostou “kočičky”. Nech větvičky uschnout.

Připrav si bílou barvu/vatu a lepidlo.

Namoč palec do barvy a udělej na větvičce otisky, jako by to byly kočičky. 

- V případě, že nemáš bílou barvu, utrhni malé kousíčky vaty, zmačkej je do kuličky a 

přilep k větvičkám. 

Svůj výtvor vyfoť a pošli paní učitelce.

Pro inspiraci:



Středa 17. 3. 2021

Uvidíme se společně přes počítač! Za pomocí rodičů se v 17 hodin připoj na online setkání, 

čekají nás zábavné činnosti (připrav si web kameru a své prstíky). Uvidíme se tam!



Čtvrtek 18. 3. 2021

Poslední dobou hodně prší, i to k jaru patří. Proto jsem pro Vás připravila pracovní list s 

deštěm. Vyplněný list pošlete paní učitelce na email. Nezapomeň se do PL podepsat. 

Kromě pracovního listu, který ti zabere chvilku, jsem sepsala několik aktivit pro dnešní den. 

Vyber si, kterou činnost budeš dělat (samozřejmě jich můžeš udělat více):

1. V případě domácího mazlíčka - péče o něj (nakrmit, vyčesat, vzít na procházku,..)

-  Dodejte fotografii či video při péči 

2. Zasaď jakékoliv semínko (můžeš i více) a starej se o něj 

- Natočte nebo vyfoťte, jak semínko zasazujete, případně pošlete fotografii již 

zasazeného. Můžete průběh klíčení a růstu průběžně posílat na email.

3. Pomoz rodičům s nějakou domácí prací - utři prach, nádobí, vysaj, pomoz v kuchyni,...

- Dodejte fotografii či video

4. Zahraj divadlo s hračkami (plyšáci, panenky, autíčka,..)

- Dodejte video





Pátek 19. 3. 2021

Ve školce téměř každý den cvičíme, to určitě moc dobře víš.  Aby si  tvé tělo pamatovalo

určité cviky a pohyby, musí si je opakovat. Proto si dnes zacvič jógu, zároveň své tělo zase o

trochu posílíš. Rodiče ti pomůžou. 

Udělej následující pozice (alespoň 5), které spadají do tématu (jarní) přírody. Popros rodiče,

ať tě natočí nebo vyfotí a video/foto pošli paní učitelce na email. 

Pozice: Sluníčko, hora, motýl, kočka, kobra, duha, semínko, šťastné dítě






