
 

 

Vážení rodiče, milé děti, 

 

všechny vás srdečně zdravím. Hned v úvodu vás musím velmi pochválit. Určitě víte, že jsem si 

povídala s rodiči a ti mně sdělili, jak doma pracujete a jak se vám stýská po kamarádech a také po 

škole. Proto jsem přemýšlela, jak se můžete propojit. Pokud mi zašlete fotku nebo nakreslený obrázek 

či práci, dáme to do našeho úvodního dopisu. Jako první mi maminky zaslali práci od Matýska a 

Vládíka. Ty moc chválím. Jen tak dál kluci! Na všechny ostatní se těším! 

 

A teď milé děti, přejdeme k našim hravým úkolům. 
 

Jak jistě víte, nastalo nám další roční období a to je „J…o“. Jarní měsíce už také známe. Jsou to „B….n, 

D…n a K….n“. Také jsme si povídali, jak to na jaře v přírodě vypadá. Zkuste si spolu s rodiči popsat jarní 

měsíce a najít si k tomu pěkné obrázky na internetu. Já vám teď napíšu jarní pranostiky a vy se 

zamyslete, co můžou znamenat.  
 

Březen za kamna vlezem. 

Duben ještě tam budem. 

Máj ve stodole ráj. 

 

Měsíc Březen už skončil a místo něho teď převzal vládu měsíc DUBEN. V tomto měsíci slavíme 

významné svátky, a to jsou VELIKONOCE. Právě teď máme předvelikonoční období a o tom všem se 

dozvíš v našich úkolech. Je to období, kdy můžeš mamince pomoci s jarní výzdobou bytu. Některé 

nápady najdeš v odkazu na YOU TUBE.  

 

kočička 

https://www.youtube.com/watch?v=j6Th55xkYR0 
 

kuřátko 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_nu6_pVqs0  
 

ovečka 

https://www.youtube.com/watch?v=VBxAsP_9GXU  
 

slepička 

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

 

Procvičíš si tak dovednost pracovat s papírem, nůžkami, barvami a lepidlem nebo s jiným materiálem.  

A k tomu si můžeš zazpívat a třeba i zatancovat. Písničku „Bobr“ dobře známe a vzpomněli si na ni naši 

kamarádi Mareček a Luborek. A píseň „Jaro dělá pokusy“ je sice nová, ale určitě se vám bude všem 

líbit! Můžete si zahrát do rytmu třeba na vařechy, anebo z „kinder vajíček“ vytvořit rumba koule. 
 

Bobr 

https://www.youtube.com/watch?v=2Noilf9Ra00&list=PLp47hznJmrWoCqfUa28oOqoWmmyZyd5NH 
 

Jaro dělá pokusy 

 https://www.youtube.com/watch?v=2Noilf9Ra00&list=PLp47hznJmrWoCqfUa28oOqoWmmyZyd5NH 
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Příští týden vám dám typy, jak si ozdobit velikonoční vajíčka, anebo jak si připravit velikonoční sladkost. 

Seznámíte se také s velikonoční koledou nebo říkadlem. Podívejte se také na symboly Velikonoc. 

 

A to je pro dnešek všechno. 

 

Děkuji všem rodičům za spolupráci a vám dětem přeji hodně radosti při plnění našich dobrovolných 

úkolů. 

 

Petra Dubová 

 

v Praze 30.03.2020 

 

Vládík       

 
 

Matýsek       


