
Distanční výuka třídy Motýlků 

 
 

Týden 6.-9.4.2021. 

 

 

     Zdravíme Vás naši Motýlci po Velikonocích. Věříme, že jste si 

je užili v rodinném kruhu, plném radosti, pohody 

a velikonočních tradic. Tento týden jsme pro Vás připravili jarní 

aktivity, které budou věříme také zábavné a i poučné. 

Také Vám přejeme hodně štěstí při zápise do ZŠ.  

 
 Vaše učitelky Andrea F. a Pavlína N. 

Motto, báseň: 

 
 

 

• Rozhovory, čtení, motivace : 



 

Poslech písní pro dobrou náladu: včelí medvídci písničky: 

https://www.youtube.com/watch?v=zNPl8gWdwP0 

 

- "jarní hra" - viz.příloha 

- četba - "Jarní pohádka" - viz.příloha 

  - vysvětli si s rodičem co je to rým, pokus se vymyslet nějaký  
    sám, 

- rozhovor o změně času - proč se tak děje, je každému tato změna 

příjemná a proč?  
- najdi květiny z veršované pohádky a zařaď si ji do herbáře. 

• Literární a jazykové činnosti: 

       - Urči ve slově: květina, jaro, déšť, slunce, strom, vítr, víla -     
       počet slabik zároveň je při tom vytleskej , dále první  

       a poslední hlásku, 

      - vymysli si své kouzlo, kterým by jsi ty přivolal jaro, 
      - procvičení vyslovnosti hlásky R - viz.příloha k písni Jaro. 

      - písmenko E - viz.příloha - četba básně, opis písmena na  

        papír, hledej 5 slov ve kterých se E vyskytuje - nakresli je  
        na papír, pokus se určit kde se E ve slově nachází - na  

        začátku, uprostřed, či na konci slova. 

      
• Pracovní a výtvarné činnosti:  

 - "Klíč od jara" - obkreslení šablony, vystřižení a kresba na  

                                ní - symboly jara, viz.příloha, 
                             - pomůcky: čtvrtka A4, tužka, nůžky, dle  

                               výběru/fantazie: pastelky, fixy, tuž, tempery,  

                               aj. 
- dle výběru: "mráček" - vyber si jeden typ mráčku viz.příloha, 

                     - pomůcky: čtvrtka A4, tužka, nů,žky, modrá  

                     tempera/vodovka, lepidlo, vata, 
                      - "sluníčko"  - volné ztvárnění dle kreativity,         

                                              viz.příloha  

                      (někdo již možná má - viz.1.týden dist.výuky - ještě  
                       společná výuka Mš), 

                      - pomůcky: čtvrtka A4, barevný papír/barevné psací         

                       potřeby, provázek, vlna, aj., lepidlo, nůžky 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zNPl8gWdwP0


• Grafomotrika:   

         - "Květiny" - viz.příloha, 
         -opis: slova - strom, jaro, slunce  

           - rodič předepíše slova a díte je opíše tiskacím písmem na  

          papír 
          (šikovní pisatelé mohou takto trénovat i jiná písmena), 

         - vybarvy si písmeno E - viz.příloha. 
 

• Předmatematická výchova: 

         - "Kimova hra" - dítě si za 30sec.snaží zapamatovat  
           5 předmětů na podložce. Poté je rodič přikryje a dítě je  

           vyjmenuje. Odměna předmětů: geom. tvary, číslice,  

           písmena, 
         - "Urči počet teď" - pracujeme s číslem do 5. Rodič  

            ukáže daný počet prvků (korálků, na prstech)a dítě  

             pohledem určí o kolik se jedná (pokud to jde,  
             nepřepočítává). 

         

• Hudební výchova: 

        - "Jaro" - logopedická píseň, procvičení hlásky R, na  

           melodii písně "To je zlaté posvícení", viz.příloha. 

         https://www.youtube.com/watch?v=rqOGVtVdEpI 
       

• Tělesná výchova: 

        - volný tanec - na hudbu od A.Vivaldiho - "Jaro" - viz. 
youtube: Antonio Vivaldi - Four Seasons - Spring (Allegro) 

        - pohybem znázorni: let malého x velkého ptáka, kočičí  

          hřbet - kočička se protahuje na sluníčku, jak se probouzí  
          mědvěd a ježek, předveď holubičku,  

        - na silnici nakresli skákacího panáka - při hodu kamínkem  

          procvičuj názvy číslovek 

 

• Kuliferda: 

         - "jak to bylo" - str.17. 
         - "velikonoční beránek" - str.18. (dodělávky) 

 

Krásné jarní dny! 

https://www.youtube.com/watch?v=rqOGVtVdEpI


 

 
 

 

 


