
Milí motýlci, zatím co jste nechodili do školky, tak se nám probudilo jaro. 

 
Těšíme se na vás, že jarní dny si užijeme společně. Poproste rodiče, aby vám 
připravili do šaten náhradní oblečení na zahradu a písek. 

Venku budeme hodně sportovat a hrát hry, abychom všechny nemoce vystrašili 
a aby utekly pryč. 

Budeme pozorovat probouzející se přírodu, to znamená drobné živočichy 
v trávě – mravenečky, pavoučky, žížaly, též budeme sledovat pod 
mikroskopem. 

 



Co můžeš udělat doma s rodiči. 

• Vezmi kousek vaty, namoč ji vodou a rozprostři na talířek. Na vatu polož 
semínka hrášku nebo fazolí. Přikryj opět mokrou vatou. Talířek s vatou 
musí být stále vlhký. Po dvou až třech dnech uvidíš, jak se semínka 
probudila k životu. Tento pokus si zkusíme také ve třídě. 

• Když budeš pomáhat mamince, jistě najde čas si s tebou zahrát 
jednoduchou hru : „Hádej, co se ztratilo.“ Připrav si několik drobných 
věcí, co máš v pokojíčku, třeba – míček, autíčko, plyšáčka, lžičku, 
hrneček…… Počítej tak asi 7 až 10 věcí, dej na tácek a přikryj šátkem, strč 
ruku pod šátek a vezmi jednu věc i s šátkem tak, aby nebylo vidět, co se 
ztratilo. Hádat vás může víc. 

• Rozhlédni se v pokojíčku a pojmenuj věci, které máš doma – ze dřeva, 
z plastu, z papíru, ze skla, z kovu, z látky….. Odpovídej mamince na 
otázky: z čeho je vyroben hrneček, lžička, vařečka, tepláky, okno….. 

• Venku můžete s rodiči také plnit úkoly : 
ü najdi zaparkovaná auta – červené, bílé, modré…. 
ü najdi přechod pro chodce – zebra 
ü najdi a pojmenuj jarní kytičku (sedmikráska, petrklíč, sněženka) 
ü najdi stromy jehličnaté a listnaté 
ü zazpívej ptáčkům písničky – Travička zelená, Kočka leze dírou. 

• Pohybová hra – na rovnováhu, postřeh, soustředění. 
Vezmi barevnou křídu, nakresli dlouhou klikatou čáru na chodník. Vezmi 
si míček nebo balónek mezi kolena a drobnými krůčky po čáře přejdi tak, 
aby míček nevypadl. Pak si můžeš vzít lžíci a na ní položit třeba 
pingpongový míček a přenes ho po klikaté čáře. Můžeš také po klikaté 
čáře přenést sklenici s vodou a nevylít. Po čáře můžeš skákat jako žába 
nebo po jedné noze, či couvat jako autíčko do garáže. 

Užívejte sluníčko, buďte hodně zdravé a těšíme se na vás. 

Vaše paní učitelky od Motýlků. 

 

 


