
Téma: Sluníčko zahradníkem 

Datum: 30. 3. - 3. 4. 2020

Naučíme se poznávat jarní kytičky. Stanou se z nás zahradníci, vypěstujeme si vlastní rostlinku.

Návrhy her a činností s dětmi:

Zazpívej si písničky Šel zahradník do zahrady, Čížečku, čížečku, Travička zelená.

Vysej semínka libovolné rostliny – starej se o ně, pozoruj jejich růst.

I lidé rostou – prohlédni si s rodiči/prarodiči fotografie, na kterých jsou jako děti.

Pamatuješ si školkové říkanky, kterými se zdravíme v kruhu? (Sluníčko se probudilo..., Dobrý den, 
dobrý den...).

Poskládej z kostek/víček zahrádku s jarními květinkami.

Až kytička rozkvete, klidně si k ní čichněte. Jen abyste věděli – dejte pozor na včely.
Který hmyz můžeš vidět na květinách? Zabzuč jako včelka. 

Proč kytička uvadá, proč je suchá zahrada? Zahradníček hlavu sklání, usnul místo zalévání.
Proč musíme květiny zalévat? Musí i lidé pít? Připrav si pití, které máš nejraději.

Kde mě polechtala kytička?
Hra se hraje ve dvojicích. Dítě leží na zemi na zádech se zavřenýma očima, dospělý se ho lehce 
dotýká na různých částech těla. Dítě jmenuje části těla, kde cítilo dotyk.

Vymodeluj květinku z modelíny/slaného těsta/moduritu/bláta :) 

Vytleskej slova: kytka, zahrada, semínko, jaro, včela, sněženka, tráva …

Procvičuj házení a chytání míče. Zaskákej si jako ptáček (skoky snožmo, po jedné noze, cválání), 
zalétej si jako včelka (běh, mávání pažemi, turecký sed na kytičce).
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Znáš květiny, které rostou na jaře?
Jak vypadají, jakou mají barvu?



   

Co vidíš na obrázku? Vyjmenuj obrázky v řadě.

Procvič si pojmy: vedle, před, za, mezi, první, poslední.

Jakou barvu má pampeliška, jakou sedmikráska? Obrázek vybarvi.



„Příběh o květince“

– vyprávíme příběh: jak se zasadí semínko, sluníčko svítí, prší deštíček, semínko vystrkuje kořínky 
a první lísteček, tvoří se rostlinka, utváří se další lístečky, rostlinka roste a nakonec utvoří květ

– děti reagují na pokyn:

semínko – děti jsou schoulené v klubíčku

sluníčko semínko pošimrá – děti se začnou probouzet a otevřou očička

prší deštíček – děti pohybují hlavou

semínko vystrkuje kořínky – děti se postupně uvolňují a protahují nohy

první lísteček – děti natáhnou jednu ruku a pohybují dlaní a prsty

další lístečky – děti přidají druhou ruku, dlaň a prsty

tvoří se rostlinka – děti si stoupnou, pohybují s rukama a prsty

květ – děti spojí dlaně a prsty nad hlavou

dlouho svítí sluníčko – květina uvadá

začalo pršet – kytička se zase narovnává

housenka ukousla lísteček pampelišce – kytička se schoulí

květina krásně voní – květina se usmívá

přišla velká bouřka a vítr – květina se chvěje



Zkus obrázky vystřihnout.

Srovnej obrázky tak, jak jdou za sebou. 

Povídej, co se děje na obrázku.

 



    



Popiš, co vidíš na obrázku.



Vybarvi, rozstříhej a slož puzzle.



Najdi správný stín a obrázky spoj. Květiny zkus pojmenovat. Jakou mají barvu?



Inspirace na výtvarnou činnost:



 


