Milé děti, milí rodiče
vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy MŠ
Nádražní.
Připravili jsme si pro Vás několik námětů a inspirací pro
zpestření společně strávených chvil u Vás doma.
Týden: 8. 3 - 12. 3. 2021
Písnička pro tento týden:
https://www.youtube.com/watch?v=e1bX309WxV4
• Poznali jste podle písníčky o čem si budeme povídat?
• O kterých zvířátkách se zpívá v písničce?

Ano, v písničce se zpívá o:

Zvídavé otázky:
Vytleskej slovo počasí, pejsek, kočička.
Na jaké písmeno slova začínají?
Na jaké písmeno slova končí?
Znáš ještě nějaké jiné slovo, které začíná na písmeno P a K ?
Kde žije pejsek a kočička?
Vyjmenuj další domácí zvířátka.
Obrázek si můžeš vytisknout a vymalovat.

Zima už se s námi pomalu loučí. Jaro je tu coby dup. Sněhové
vločky se mění na dešťové kapičky, občas nás sluníčko pohladí
svými paprsky. A o tom je i naše pohádka.

Kamarádi – déšť, vítr a mrak
Na obloze se proháněl jen tak sem a tam tmavě modrý mrak. Když ho
to pobíhání přestalo bavit, řekl si: „ Tak a teď už se pořádně zlobím,
už mě to pobíhání sem a tam nebaví. Nechci čekat až přijde můj čas,
abych mohl ukázat svoji sílu, co já umím. Já to chci už teď.“ Poslal
tedy spát sluníčko do bělavých obláčků a zavolal si svoje kamarády.
„Větře, větříčku!“ volal mrak.
Vítr právě otvíral oči ze spánku a slyší volání. „ Kdo žádá moji
pomoc?“ ptá se. To už otevírá mrak dveře do větrné chaloupky a
prosí. „ Větře, větříčku, pomoz mi, prosím tě, abych se zvětšil. Já chci
ukázat co umím, co jsem se naučil, jak mohu pomoci světu. Chci
ukázat, jak jsem velký, temný, dlouhý a co mám v břichu.“
„To jsi přišel právě včas, protože jsem se dobře vyspal a potřebuji si
protáhnout záda. Honem jdeme na to “ pravil vítr. Větřík začal nejdřív
povívat, pak pofukovat a nakonec se rozfoukal víc a víc. Mrak se tím
zase zvětšoval, zvětšoval, nadouval a nadouval až mu břicho začalo
tmavnout a černat. To už mrak nevydržel a břicho mu prasklo. Začaly
padat nejdříve malé kapky, pak větší a rychleji až se nakonec liják.
Pršelo opravdu moc. Pršelo do zahrady, pršelo do polí, na lesy na
domy na chodníky a do rybníků. Prostě pršelo všude. A lidé museli
chodit s deštníky nebo pláštěnkami. Někteří také zmokli a jiní seděli
doma za oknem a nemohli ven. Když už to začalo skoro každému

vadit, protože to trvalo dlouho a vody už bylo všude až, až, vzbudilo
se sluníčko. Z bělavých obláčků volalo „ Jejda co jsem to provedlo, já
jsem zaspalo! Teď je na zemi úplná pohroma. Jak dlouho se ten černý
mrak tady roztahuje? Rychle za ním.“
Začalo rychle, co nejrychleji mohlo prodlužovat svoje paprsky a
rozehřívat se, aby vše stačilo zachránit. Nejdříve se lekl déšť a rychle
uzavřel svoje břicho, aby nekapala voda. Potom se schoval vítr do své
větrné chaloupky a zavřel za sebou pořádně dveře. Řekl si: „ Přece se
nenechám od sluníčka spálit.“
Zdroj: https:/www.predskolaci.cz/kamaradi-dest-vitr-mrak/15524

Zvídavé otázky:
•
•
•
•

O kterých třech kamarádech je tato pohádka?
O jakou pomoc prosil mrak svého kamaráda?
Co se stalo, když mraku prasklo břicho?
Kdo nakonec celou situaci zachránil a jak se mu to povedlo?

Pojď si s námi zacvičit:
• Postav se, natáhni ruce ke sluníčku a zamávej mu.
• Proběhni se po místnosti jako vánek – pomalu, jako vítr –
rychleji, jako vichřice – nejrychleji.
• Zastav se a vydýchej se.
• Lehni si na zem, ručičky polož na bříško, zkus bříško nafouknout
jako mráček z naší pohádky a pak ho vyfoukni (opakuj 3x).

HÁDANKY O POČASÍ
Hádej, ale neprohádej

Hřeje, svítí,
radost dává,
před ním kvítí,
tráva vstává.
(slunce)

Pak přede mnou zavíráš,
Do šatů mě nabíráš,
v teple pro mne slzí oči,
vše se za mnou venku točí,
beru z hlavy klobouky,
nepouštěj mne do mouky.
(vítr)

Běhá to okolo chalupy,
dělá to cupity dupity.
(déšť)

Klenutý most do nebe,
ale není pro tebe.
Po něm chodí slunce, voda,
že já nesmím,
to je škoda.
(duha)

Zdroj: Olga Hejná - Pohádky pro skřítka Hajaju- Jaro v MŠ

Vybarvi si mráček

Pracovní list – deštník
Spoj čarou deštník a kapičku se stejným symbolem. Symboly
pojmenuj.

Pracovní list – duha
Nejdříve dokresli oblouky na duze a deštnících a obrázek vybarvi
pestrými barvami.

Pracovní list – stíny

Pracovní list

Pracovní list

Pracovní list

Po splnění úkolů si s námi zatancujte:
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

Ahoj děti,
těšíme se na Vás při další on-line školičce.
Pracovní listy, které splníte, můžete po otevření naší mateřské
školy přinést a zařadíte si je do svých portfolií, které v MŠ máte.
Můžete nám i posílat fotografie, jak doma plníte úkoly, cvičíte,
hrajete si nebo jak trávíte volný čas na náš
mail: ms.nadrazni@mshb.cz

Vaše učitelky z MŠ Nádražní

