
Milí Medvídci, 

Všechny vás moc zdravíme a doufáme, že se vám daří dobře. Připravily jsme si pro Vás další
domácí úkoly na měsíc březen. Tento týden si budete povídat a učit se vše o jarních

květinkách, budete zkoumat přírodu, jak se připravuje na jaro a jak se jaro pozná. Tyto úkoly
jsou pro období od 22. - 26.3.2021. 

Jakékoliv dotazy s plněním úkolů, prosíme, pište na mail: medvidata123@email.cz .
Děkujeme Vám za spolupráci, přejeme klidné dny a hodně zdraví. 

Vaše paní učitelky Šárka a Eva

NÁZEV  TÉMATICKÉHO CELKU

MEDVÍDCI U VODY    

NÁZEV TÝDENNÍHO  BLOKU

MEDVÍDEK A JARO

     



 Jak Křemílek s Vochomůrkou sadili semínko

Křemílek s Vochomůrkou se rozhodli, že si vypěstují květinu. Sluníčko jim poradilo, kde by
mohli najít semínko a tak se vydali směrem tam, kam ukazovalo. Semínko našli, zasadili a

zpívali mu píseň: Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala. Ale místo květinky vykoukla jen
žížala a Křemílkovi s Vochomůrkou vynadala, že jí až moc dupou nad hlavou. Tak to zkusili
na jiném místě znovu, ale práce je tak zmohla, že si lehli a usnuli. V tom se do toho vložilo

Slunce a semínko probudilo k životu. Jenže místo krásné fialy jim vyrostla velikánská
divizna, která měla na své špičce čepičku Vochomůrky. Sluníčko ale vědělo, že to bylo jeho

chyba a Křemílkovi s Vochomůrkou pomohlo. 

1. úkol: Kdyby Křemílek a Vochomůrka znali jarní kytičky, tak by se jim příhoda nestala. Jak
by jinak mohla končit pohádka, kdyby oba znali nějaké jarní kytičky? (volná fantazie dětí, 
nechtě děti, ať si určí konec pohádky)



2. úkol: Pojmenuj a vytleskej slabiky u jarních kytiček, urči první a poslední hlásku.



3. úkol: dětičky vypracujte grafomotorické listy, každý tah obtáhněte alespoň 5x





4. úkol: Dětičky vypracujte tento pracovní list







5. úkol: Dětičky naučte se tyto dvě krásné básničky o jaru





6. úkol: Dětičky, zahrejte si s rodiči tuto hru.



7. úkol: Když půjdeš s rodiči na procházku, všímej si okolí, a o co uvidíš podle obrázků, tak 
zaškrtni.



8. úkol: Vybarvi omalovánku



9. úkol: Nakresli jakoukoliv technikou jarní louku – doma popros o obrázky kytiček, a jak 
obrázek bude vypadat, to záleží pouze na tobě.

Přejeme hodně zdaru při plnění úkolů, mějte se hezky naší medvídkové a užívejte si.

Zdraví vás vaše paní učitelky Šárka a Eva


