
III. t ída „Ku átka“ř ř

III. týden – Úkoly pro   Týden malých zahradníků  
 plnit je mu�žete do ned le 28.3.ě

1. Poznání :
Zahradník

O zahradu kdo se stará,
musí z jara pilný být - 
kypřit půdu, potom zasít, 
záhon zalít, pohnojit. 

Pak už roste zelenina,
kytky kvetou, stromy též…
Třešně už se červenají, 
pro jahody jen si běž!

Na podzim pak zase tu je
jablek, švestek plný sad.
O zahradu když pečuje
zahradník, co má ji rád...

Povídej s maminkou a tatínkem o tom, jaká je práce na zahrádce na jaře. 
Která všechna zvířátka na zahrádce bydlí? Co je to hmyz a kdo z nich je pro 
zahrádku užitečný nebo škodlivý? (včelka, mravenec, pavouk, housenka, 
brouček…)

Výzva : Můžete s tatínkem vyrobit hotel pro
broučky a umístit si ho na zahrádce nebo v
parku, v lese...

2. Básnička : Včelka
Dbej na správnou výslovnost



3. Písničky : Zopakujte si písničky Beruško, půjč mi jednu tečku a Komáři se ženili
Naučte se novou písničku Mravenčí ukolébavka : 
https://www.youtube.com/watch?v=2ExADYtrjM0
https://www.youtube.com/watch?v=1Xh511Vnmn4

4. Grafomotorika - pracovní list (viz příloha)

5. VV - Zkus složit origami – tulipán podle návodu ve videu
 https://www.kreativita.info/origami-tulipany/

6. TV - cvičení:  Zacvič si podle videa. https://www.youtube.com/watch?v=b-
VLn9_9Q2s

7. Pracovní list : Na pracovním listě jsou sedmitečné berušky, kterým chybí několik
teček. Máte za úkol u každé berušky spočítat tečky a doplnit tak, aby jich vždy měla
každá beruška sedm. (viz příloha)

8. Pohádka - Popros maminku nebo tatínka, aby ti přečetli
pohádku (Broučci). Zkus pohádku převyprávět. (viz příloha) 

9. Truhlík
Připravili jsme pro vás truhlík, do kterého jsme zasadili kytičky.
Vaším úkolem bude přijít ke školce (před hlavním vchodem vlevo -
u kuchyně) a starat se o ně (v případě potřeby zalít – voda bude k
dispozici, vytrhat plevel) a sledovat jak rostou.
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