Milé děti a rodiče,
sluníčko na nás natahuje hřejivé paprsky víc a víc, proto toho pojďme využít při hrách a
činnostech, které jsou převážně směřovány na pobyt a pohyb venku. Jednotlivé hry a
činnosti, které zde najdete, vám mohou být motivací či inspirací i pro vlastní aktivity.

Slunce volá na sněženku,
podívej se, jak je venku.
Slunce volá do oken,
děti, hola, pojďte ven

Co je dnes za den:
-

Zopakuj si dny v týdnu, spočítej je
Vytvoř si týdenní kalendář
Den, který právě je označ např. kolíčkem na prádlo nebo si vymysli nějakou značku
Ke každému dni nakresli jednu venkovní aktivitu, která tě ten den nejvíce bavila

Jarní procházka:
-

Užívej krásné jarní dny hlavně venku, procházka nemusí byt jen chůze, tak se rozhlížej kolem
sebe
Můžeš to zkusit třeba takto

Pojď si zacvičit:
-

Hejbni kostrou https://www.youtube.com/watch?v=Wo_LgAFages
Pro protažení celého těla můžeš využít jógovou sestavu pozdrav slunce

Sluníčko jako kruh:
-

Jaký základní geometrický tvar můžeš vidět při pohledu na sluníčko
Najdi doma/ venku pět věcí tohoto tvaru

Pro uvolnění ruky:
-

Venku můžeš kreslit např. křídou
Rozhlédni se a nakresli, co vidíš (sluníčko, auto, květinu, …)

Chodíme do třídy, které má ve znaku SLUNÍČKO, proto tohle slovo pořádně prozkoumej:
-

Rozděl ho na slabiky, jednotlivé slabiky vytleskej
Urči, které písmeno je na začátku slova
Slovo opiš a vytvoř sluníčko, opět můžeš použít křídy a sluníčko poskládat třeba z klacíků
(pokud jsi doma, tak slovo opiš na papír a vytvořit jej můžeš z korálek, kostek, těstovin apod.)

S L UN Í Č KO

Nakreslit můžeš i panáka, kterého pak využij pro hru:
-

Na zemi (např. na chodníku) se namaluje panák. Kresba se rozdělí do 5 až 11 polí, které
se očíslují. Velikost panáka a jeho částí (očíslovaných polí) je úměrná věku dětí, velikosti
jejich chodidel. Úkolem dítěte je přeskákat siluetu v pořadí čísel po jedné, resp. obou
nohách (u panáka o 8 polích jsou pole 4-5 břicho, pole 7-8 hlava) a to bez přešlapů.

-

Navíc si úlohu mohou znesnadnit vhozením kamene či jiného malého předmětu před
každým kolem ze startovní čáry na postupně se zvyšující čísla (a pole) na postavě. V
daném kole pak kámen s obrazcem musí přeskočit bez dotyku obsazeného pole.

Rozhlédni se kolem sebe:
-

Najdi a pojmenuj pět rostlin, které venku uvidíš
Pro inspiraci

Medvědí česnek:
-

Víš co je to medvědí česnek, jak vypadá, kde ho najdeš a k čemu slouží?
Zkus o něm zjistit nějaké informace
http://medvedi-cesnek.cz/

Hmyz:
-

Zahlédl jsi venku nějakou včelku, mouchu, mravence či nějakého broučka? Pokud ano, tak mu
můžeš vytvořit hmyzí domeček (opět využij věci, které najdeš v přírodě, nebo se pusťte do
stavby podle návodu)

Hry s kamínky:
-

-

Kamínky jsou venku téměř na každém kroku, tak pojď tvořit
Vytvoř cestu /bludiště pro auto

Sestav z kamínků sluníčko, domeček, postavu, …
Poskládej kamínky do řady, změř jak je dlouhá (můžeš soupeřit s kamarádem, sourozencem,
kdo poskládá ve stanoveném čase delší kamínkovou cestu.
Vytvoř z kamínků začáteční písmeno tvého jména

Jdi a najdi (můžete upravit dle toho, co v okolí máte k dispozici):

Jak budeš rychle na konci zahrady/ ulice:
-

Použij např. dva kartony, na jeden si stoupni a další dej před sebe, přeskoč na něj a opět dej
karton (který zůstal za tebou) před sebe

Další venkovní hry a činnosti:
https://jdeteven.cz/cz/proc-chodit-ven
https://www.maminkov.cz/detske-hry/hry-pro-deti-venku/

Kdyby pršelo
Zpívejte a tancujte:
-

Zazpívej si veselou písničku
Poslechni si písničku Jaro už je tu
https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA
Nebo Jaro dělá pokusy
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k
Můžeš i tancovat
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

Čtěte dětem pohádky:
-

Najděte nějaký příběh/ pohádku, která se hodí tematicky k jarním měsícím

Kresli, namaluj nebo něco vytvoř:
-

Nakresli, co vidíš z okna
Můžeš nakreslit jarní kytičku, kterou jsi viděl při procházce
Vytvoř třeba tulipán

-

Vyzdobit můžeš květináč jarním zápichem

Nauč se jednoduchou básničku/ říkanku:

Odkazy na pracovní listy:
https://cz.pinterest.com/pin/1759287342500276/
https://cz.pinterest.com/pin/1829656089516270/

https://cz.pinterest.com/pin/497999671276823522/
https://skolka-online.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky-tema-jaro/
Další inspirace:
https://www.eschovka.cz/
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna
https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne
https://www.tvorivedeti.cz/

