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ČLOVĚK A JEHO SVĚT
•

•
•
•

•

•

•

Nácvik pozdravu a jména: Vezměte dítě za ruku jako při pozdravu a řekněte: Dobrý den
Adame. Poté ukažte dítěti jeho fotku, vezměte mu ruku, aby na sebe ukázal a řekl: to jsem já
Adam. (případně ho postavte k zrcadlu, aby na sebe viděl)
Opakování dnů v týdnu slovem a taktéž na prstech ruky (jeden prst pondělí, dva prsty úterý
atd.)
Počasí: vytiskněte si, nebo jen jednoduše nakreslete na papír sluníčko, mrak, déšť, sníh, poté
si s dítětem povídejte, jaké je dnes počasí, vyzvěte dítě, aby počasí ukázalo pomocí obrázku.
Roční období: začíná nám jaro, příroda se začíná probouzet ze zimního spánku, začíná se
zelenat, květiny kvetou, zvířátka taktéž začínají vylézat ze svých nor a úkrytů. Jaro přináší i
hezčí počasí, už nám nesněží, sluníčko nás začíná hřát…
Opakování základních barev: modrá, červená, žlutá, zelená, případně další, které zvládne.
(zkuste hru například s plyšáky či s jakýmikoliv jinými předměty, barevné papíry,
oblečení…ukaž mi něco žlutého, nebo jakou to má barvu?)
Opakování domácích zvířat: ukažte dítěti obrázky na internetu, v knize, časopisu,
pojmenovávejte je a případně si popište jejich vzhled, taktéž jaký vydávají zvuk (pes štěká
haf haf, koza mečí mé mé…)
Odměna: nakonec dítě odměníme tak, jak je zvyklé (pochvalou, sladkostí, tabletem,
procházkou, oblíbenou činností…)

Přečtěte si s dítětem následující pohádku a poté básničku o květinách. Tento úkolníček se dále ponese
v duchu jara a krásných rozkvetlých květin.
Kvítečková chaloupka
Uprostřed louky stála krásná voňavá kvítečková chaloupka. Chaloupku si postavili kvítečkoví skřítci.
Skříteček Smíšek, skříteček Pracovníček a skříteček Lenošínek. Žili si tam spokojeně až do chvíle, kdy
se na louku nastěhovala babice Plevelice.
Pomalu a pozvolna se rozrůstala po celé louce, omotávala všechny luční květiny, které nemohly
potom růst a usychaly. Při tom si říkala zaříkávadlo: "Já jsem babice Plevelice, baví mě ničit květiny
velice! Chichi, chacha, dávejte si na mě bacha! Kterou louku, zahrádku navštívím, všechny květiny
tam poničím!" Už se blížila ke kvítečkové chaloupce.
Skřítečkové se dozvěděli o řádění babice Plevelice od žížalky Rozárky. Smíšek se tomu smál a nevěřil,
že může babice Plevelice zničit také jejich chaloupku. Lenošínek se obrátil ve své květinkové postýlce,
mávl nad tou zprávou rukou a lenošil dál. Jediný skříteček Pracovníček nemeškal a běžel za panem
zahradníkem Fialkou pro radu.
Pan zahradník Fialka měl krásnou zahrádku plnou květin – růží, kopretin, fialek, slunečnic (z jejich
semínek krmil v zimě ptáčky) a ještě spoustu jiných květin. Také pěstoval zeleninu, aby neměly děti
rýmu (mrkev, ředkvičky i salát zelený celičký). Ještě ovoce tam měl, skříteček Pracovníček z toho
bohatství málem oněměl. "Prosím, prosím, poraďte mi, jak se zbavit babice Plevelice!"
"Kamaráde, vezmi rýč a motyčku. Ryj a vykopávej plevel, potom ho skliď do díry a zaházej velice, a
bude konec babice Plevelice. Já ti půjdu pomoci, sám bys nic nezmohl a babici Plevelici nepřemohl."
Tak se spolu vydali, pan zahradník Fialka a skříteček Pracovníček, do kvítečkové chaloupky. Když
přicházeli na louku, slyšeli, jak babice Plevelice křičí z plných plic:
"Huš huš huš, jen se babice Plevelice tuž! Vyhnala jsi z kvítečkové chaloupky Lenošínka a Smíška.
Ještě toho Pracovníč-..."
Nestačila doříct slovo a zahradník Fialka společně se skřítečkem Pracovníčkem babici Plevelici
vyryli, vykopali, zaházeli, zadupali a tím celou louku a kvítečkovou chaloupku zachránili.
Jistě vás zajímá, kde jsou skřítkové Lenošínek a Smíšek. Přece v kvítečkové chaloupce. Polepšili se,
pracují, o chaloupku a louku všichni společně pečují. Žijí tam spokojeně dodnes. Až půjdete s
maminkou a tatínkem na louku, pozorně se dívejte, zda uvidíte kvítečkovou chaloupku, a pak všem
vyprávějte tuto pohádku. A ještě něco do ouška: pomáhejte mamince, tatínkovi, nebo babičce na
zahrádce, když tam bude čisto, nepřijde babice Plevelice.

Byl tam voňavý květinkový zvonec, na ten zvonec skřítečkové zazvonili – bim bam, bim bam, bim bam
bim – a pohádky je konec.
Jarní květiny
Na naší zahrádce sněženka bílá,
do svojí sukénky sníh sobě sbírá.
Vedle ní narcis se žlutou hlavičkou
poprosí o barvu zářivé sluníčko.
Bledule, podběl, maličké fialky
vykouzlí úsměv náš, zavoní do dálky.

•

Procvičujte s dítětem zrak, barvy, grafomotoriku

•

Podle návodu zakroužkujte květiny správou barvou, květiny si můžete popsat, jak vypadají,
jaký mají tvar, velikost, barvu…

MATEMATIKA
•

Procvičujte s dítětem číselnou řadu 1-10

•

Vytiskněte si pracovní list, obrázek nastřihejte na jednotlivé pruhy a poté je s dítětem
skládejte dohromady.

•

Spočítejte s dítětem motýlky, aby poté mohli letět na ty naše květinky. Správný výsledek
zakroužkujte.

ŘEČOVÁ VÝCHOVA
•

Povídejte si s dítětem o obrázku níže. Co je na obrázku? Jsou to různé druhy květin,
pojmenujte si je, povídejte si o jejich vlastnostech, jakou mají barvu, jestli mají lístky, trny,
jak asi voní. Ukažte si, která rostlina na obrázku má kořeny, k čemu kořeny slouží…

PSANÍ
•

Domalujte tulipánky, aby každý měl krásný stonek, list a květ.

•

Pomozte, aby se voda z konvice dostala až ke květinám.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
•

Vybarvěte si veselý jarní obrázek (snažte se používat
reálné barvy). Obrázek si poté rozstříhejte na čtverečky
a vzniknou vám originální puzzle.

TĚLESNÁ VÝCHOVA
•

Zajděte si s dítětem na procházku a zkuste najít tyto květiny:

SNĚŽENKY

KROKUSY

NARCISKY

SEDMIKRÁSKY
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