
Distanční výuka pro V. třídu „KOŤÁTKA“ 

 od 4. 3. do 11. 3. 2021 
(termín odevzdání 11. 3. 2021)

Projekt: „  Sluníčko, sluníčko, zahřej nás maličko  “  

„Jarní povídání“ 

Sluníčko v březnu začíná krásně hřát. Roztaje sníh a taky sněhulák. Však si ho za rok zase 
postavíme. To bude opět zima a bude padat sníh. 

1. Úkol: Logopedická chvilka – protáhneme si mluvidla 

 Cviky: 

- pohyb jazykem uvnitř pusy zleva doprava (vyboulení tváře)

- vyplazování jazyka a pohyb dopředu a dozadu

- olíznutí rtů

- nafukovat tváře a vyfouknout ššššš (mašinka)

- nafouknout tváře a prsty tváře prasknout (balónek)

2. Úkol: Nauč se básničku a hezky nám ji přednes (zaslat na e-mail)        

   Zavolejme, ale teď na sluníčko:  

„Vyjdi z mraků, sluníčko,  zahřej zemi maličko!

            Sněhuláček začne tát. Vodu kvítkům může dát, 

pak za malou chviličku, vystrkují hlavičku.“
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3. Úkol: Popis obrázku

Děti souvisle popíšou, co je na obrázku
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4. Úkol: Rozhlédni se doma a najdi 5 různých předmětů, potravin nebo 
oblečení, které začínají na písmenko „S“ (zaslat na e-mail) 

5. Úkol: Rozvoj sluchového vnímání (odevzdat)

Spočítej kolikrát tleskneš na slovo a jaké slyšíš první a poslední písmenko: 

sluníčko, jaro, sněženka, tulipán 
Pracovní list č. 1 „Vyznač počet slabik do kroužku a vybarvi obrázky“ a poté se podepiš v levém 
dolním rohu 

6. Úkol: Rozvoj matematických schopností a dovedností (odevzdat) 

Pracovní list č. 2 „Seřaď obrázky podle velikosti a vyjmenuj jednotlivé tvary“  a poté se 
podepiš v levém dolním rohu 

7. Úkol: „Cvičíme si doma pro radost“

zacvič si doma podle písničky „Jaro, léto“ – písničky s pohybem

 (https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE)

8. Úkol: „Zacvič si s námi venku“

Pokud to počasí dovolí, jděte se s dětmi projít a zacvičte si. 

Například: 

• vyběhni rychle (sprint na 20 metrů)

• skoč co nejdál (skok do dálky z místa)

• skákej panáka 

• skákej stranou (opakované skoky z nohy na nohu) 

• hoď co nejdál šišku (hod do dálky z místa) 

9. Úkol: „Tvoření za pomoci přírodního materiálu – sluníčko“ 
(odevzdat) 
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Vytvoř sluníčko například z: klacíků, kamínků, mechu a nebo můžeš ozdobit kamínek na 
kterém bude sluníčko

10. Úkol: „Šikovné ručičky mám“ (odevzdat) 

Namaluj dle své fantazie sluníčko na čtvrtku A4 (tempery, křídy, voskovky, vodové 
barvy atd.) 

 11. Úkol: Rozvoj grafomototriky (odevzdat) 

Pracovní list č. 3 a poté se podepiš v levém dolním rohu 

12. Úkol „Zpíváme si pro radost“ (zaslat na e-mail) 

   Použijte interaktivní program pro domácí vyučování „Barevné kamínky“ z aplikace 
„Moje iŠkolička" na stránkách www.hrajeme-si.cz 

přihlašovací údaj: doma.ms41.lbc@volny.cz

heslo: domanapiskovne

Klikněte na „interaktivní programy“, poté si zvolte program „Březen“ a na druhé 
straně v „nabídce písniček“ si poslechněte a naučte jednu z těchto dvou písní 

„Už jaro přišlo k nám“, „Vítáme tě, sluníčko“.
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DOBROVOLNÉ ÚKOLY: 

„Knížka je můj kamarád“

Poslechni si pohádku od maminky nebo tatínka

„Pohádka o jarním sluníčku“  

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se protáhlo, 
zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z 
hlíny, ptáčci začínají zpívat tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, 
zahnalo obláčky a začalo pomalu prohřívat zem. A jaro může začít.

Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo moc práce najít aspoň 
skulinku a nakouknout na svět. Mraky měly však převahu a tak sluníčko raději nabíralo síly, 
aby mraky přemohlo další den.

A skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo a mraky se polekaly a na mnoha 
místech se potrhaly a sluníčko s úsměvem posvítilo na nový den. Všimlo si, že ptáčků i 
kytiček zase trochu přibylo, objevilo se i několik berušek, které také zvědavě nahlédly, jestli 
už je dost teplo aby se mohly proletět. A tak jaro pokračovalo.

Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále tepleji. Sluníčko z jasné oblohy 
sledovalo jak se mu práce daří a spokojeně se usmívalo, protože jaro je tu.

  

Jarní hádanky:

„Kdo se dívá do zahrady?

Kdo tě hřeje u vody? 

Kdo tě hlídá s kamarády? 

Zlatá koule z oblohy“.  

(sluníčko)

„Šije mokrou nití, 
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k zemi nebe stahuje, 

když dojdou nitě, tak se odstěhuje“.

(mrak)

„Snáší se bez křídel, 

neboť není líný, 

podle všech pravidel královniny zimy. 

Celou zem zastele do bílé postele“. 

(sníh) 

        
Těšíme se na vás, pokud si s námi chcete dál hrát, stačí jen odepsat.

                   Vaše pí. ředitelka Laďka, pí. učitelka Anička a pí. učitelka Pája
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