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Svět z lískových oříšků 

Březnové jadérko 

Příroda 

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ 

 

 

 

Dobrý den, milé děti a rodiče, bohužel se ještě nemůžeme potkat v mateřské škole, a proto budeme 

rády, když si najdete v průběhu týdne pár chvil a projdete s dětmi nabídku distanční výuky pro tento 

týden. 

 

Přišlo nové roční období JARO, ale zima ještě stále neodešla…….rozloučíme se s ní říkadlem: 

 

Zimo, zimo, táhni pryč, 

nebo na tě vezmu bič, 

zatahám tě za pačesy, 

za ty hory, za ty lesy. 

Až se vrátím nazpátek, 

svléknu zimní kabátek. 

 

…říkadlo si vytleskej, vyťukej, několikrát zopakuj a říkadlo si zapamatuj 

 

Jaro si přivoláme písničkou, kterou jsme si už společně zpívali……vzpomeneš si? 

 

Hřej, sluníčko, hřej, 

hory, doly krej. 

Povyskoč si výše, 

na té naší střeše, 

kolo udělej, kolo udělej. 

 



…..sluníčko si nakresli 

…..jakou barvu pastelky použiješ? 

…..rozhlédni se kolem sebe a najdi stejnou barvu /doma, venku/ 

……sluníčko si také vytvoř z toho, co doma najdeš /pastelky, plastelína, párátka apod./ 

 

 

Maminko a tatínku, vzpomenete si na pohádku   ZAJÍČKOVA CHALOUPKA ? 

 

 

 

….přečtěte ji nebo převyprávějte dětem 

….popovídejte si o ní 

…..z čeho měla domek liška, z čeho zajíc? 

…..proč se liška nastěhovala do zajíčkova domečku? 

…..co se stalo s domkem lišky? 

…..která zvířátka pomáhala lišku ze zajíčkova domku vyhnat? /psi, medvěd, býk, kohout/ 

……kdo ji nakonec vyhnal? 

……víš, které zvířátko žije v lese a které na dvorku u domu? 

……nakresli domek lišky nebo zajíce 

……v knihách, které máš doma najdi zvířátka z pohádky, případně jiná lesní nebo domácí 

……znáš jinou pohádku se zvířátky? 

 

 

Na procházce venku si všímejte, jak se mění příroda okolo nás, kde je ještě sníh, kde už roste tráva, 

první sedmikrásky a jiné květiny, poslouchejte zpěv ptáků a vnímejte, jak jarní sluníčko hřeje a vyhání 

zimu pryč.  

 

Těšíme se na vás na všechny v naší MŠ…..až to bude možné……zatím se mějte hezky. 

Zdraví p.uč. Renata a p.uč. Jarka 

 


