
Projekt: „Sovička k vám domů letí, přináší vám práci
děti, kdo chce ten se zapojí a přitom se nenudí.“

 „Povídej si se mnou“ 

• kdo jsem já

• moje celé jméno

• kolik je mi let

• jak se jmenují moji rodiče

• ve kterém městě žijeme (adresa), naše země 

• rýmy na slovo Liberec (koberec, herec, zbabělec, střelec, vetřelec, střelec)                  

 „Vlajka česká, bude zase hezká“ 

• vybarvi si vlajku podle básničky a vystřihni ji

Červená barva ta je dole, jak rozkvetlé makové pole.

Barva bílá nahoře je jako mráček, to ví každý předškoláček.

Vlevo trojúhelník modrý je, jako nebe blankytné.

 „Postav si svůj domeček“

• vytvoř si svůj domeček z ruličky 



 
• slož si domeček z papíru A4

 

• básnička „Domeček“  

Postavte si domeček, radil nám náš dědeček.

Nejdřív stěny postavíte, potom dveře zavěsíte.

Ještě okna a pak střechu a zahrádka pro potěchu.

A v ní bude plno kvítí, nad hlavou nám slunce svítí.

Dáme se hned do práce, po ní bude legrace.

• pracovní list „Domečky“ - označ v řadě jiný obrázek 

• pracovní list „Domeček“ - dokresli druhou polovinu

• pracovní list „Domečky“ - dokresli, co kde chybí

 „Cvičíme si doma pro radost“

• zacvič si doma podle pracovního listu „Tělocvik s abecedou“

• Haló, všichni vstávejte! (voláme, ruce u pusy)

          Jaro opět vítejte. (máváme)

          Celou zimu jste jen spali, (ruce pod hlavou, spíme)

          protáhněte svoje svaly. (cvičíme nad hlavou rukama)

          Raz a dva a levá, pravá, (pochodujeme)

          rozcvička je vždyck zdravá. (upažujeme)



Tak už všichni vstávejte, (voláme)

                             jaro opět vítejte. (máváme) 

 „Když se doma nudíš“

• alternativní hry 

 

 „Zazpívej nám písničku, uslyším ji za chviličku“

• písnička „Pohádka o domečku“

• zkus si s mamkou a taťkou zazpívat písničku podle not „Tady jsme se narodily“

 

 

„Nezapomeň na knížky, které máš tak rád, otvírej je hodně často, knížka             
je náš kamarád“

Už se zase těšíme, až si spolu budeme číst, ve školce se sejdeme a budeme spolu u
jednoho stolu jíst.
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