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JARNÍ HRANÍ – třída FIALKY
 DISKUSNÍ KRUH  

 Seznámení s druhy jarních květin
 Koloběh růstu květin
 Opakování barev
 V tomto okruhu si uvědomíme změny v přírodě spojené s příchodem

jara, ale i to, že o přírodu kolem nás se musíme starat a chránit ji (Den
Země). 

 Budeme pozorovat návrat jara a ukončení zimy.
 Seznámíme se s dalšími lidovými tradicemi - vynášení morény,

velikonoce, pálení čarodějnic.
 BÁSNIČKY  

 Jarní kytička
Když se jaro vyspalo,
květů bylo tuze málo.
Když si jaro zvyklo víc,
rozkvetlo nám jako nic.

 České jaro
Jaro, jaro už je tady!
Honem, honem do zahrady!
Jaro, to má každý rád,
jaro je tvůj kamarád.
Jaro, to je tuze hezké
a nejvíce -  v zemi české.

 VÝTVARNÁ ČÍNNOST   

 Zvědavé semínko
Semínko se probudilo,
z hlíny lístek vystrčilo.
Pak hned druhý také třetí,
-milé děti, ten čas letí! 
Semínko se rozesmálo,
ono už je vážně jaro! 
Vyndám lístky, vyndám kvítí,
jen ať na ně slunce svítí!



 POHYBOVÁ ČINNOST  
 Odkaz 



https://www.youtube.com/watch?v=SrQD8ZoVtkU
 https://www.youtube.com/watch?v=QP3Ojn5dbxY

 NABÍDKY ČINNOSTÍ  
 modelování z vyrobené modelíny (slané těsto)
 sázení semínek, péče o květiny, osazování truhlíků
  práce s encyklopedií, hledání informací např. o zvířatech, počasí
  koloběh vody v přírodě
 věšení prádla – kolíky (procvičování motiriky)
 „Jaro našlo kytičku“ – (obměna  hry  „Pan Čáp ztratil čepičku“) – „Jaro našlo kytičku, měla barvu, 

barvičku“
 PH „Uvíjíme věneček“ (Uvíjíme věneček ze všech jarních kytiček, zapleteme do věnečku kvítek, lístek i 

větvičku. Jaké jméno máš? Sněženka, petrklíč, sedmikráska, pampeliška, narcis, fialka….Tak pojď mezi 
nás) 

 Jarní hádání:  
„Pod sněhem se tiše krčí, na paprsky čeká, nevadí, že vítr hučí, voní do daleka.“ – sněženka
„Hřeje, co mu síly stačí, kytičky se těší, směje se na kluky ptačí, na auta i pěší“ – slunce
„Chutná ovečce i krávě, když jdou, zvonky  zvoní, kvítek vedle kvítku v trávě žlutobíle voní.“ – 
sedmikráska

 Logopedické chvilky   

 procvičování hybnosti jazyka – vysouvání a zasouvání v rychlejším tempu BL, BL, BL – měníme výšku
a sílu hlasu – krocan

 procvičujeme gymnastiku jazyka- olíznutí dolního a horního rtu, měníme směr pohybu jazyka - 
kočička

 procvičujeme jazyk – horní patro – koník

  procvičujeme pohyblivost jazyka – pusa je zavřená, jazykem obkroužíme horní a dolní zuby

https://www.youtube.com/watch?v=SrQD8ZoVtkU
https://www.youtube.com/watch?v=QP3Ojn5dbxY
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