Týden 16. -20. března
Téma týdne: Vítáme tě, vlaštovičko
Úkoly na týden:
Popros dospělého, ať ti přečte pohádku „Návrat vlaštovky Žofky“. Proč vlaštovka Žofka
na podzim odletěla do Afriky? Odlétají všichni ptáci do teplých krajů a proč? Kteří u nás
zůstávají? Kdo z tažných ptáků se vrátil jako první a kdy? Co tu budou ptáci dělat? Jsou
užiteční? O kterém ptáčkovi se říká, že je nejlepší pěvec? (příloha 1)
2. Umíš zazpívat písničku jako ptáček, (na slabiky pi pi pi) aby ji dospělák poznal?
Ať písničku jako ptáček zazpívá dospělák a poznej ji.
3. Najdi obrázky ptáčků v knize, s dospělákem na internetu a všimni si, jaké části má ptačí
tělo, jakou barvu, jak mají uzpůsoben zobáček pro zobání semínek nebo trhání masa,
klování do dřeva, jak mají uzpůsobené drápy – k chůzi, hrabání, chycení kořisti, plavání.
Proč jsou samečci barevní a samice maskované. Z čeho a kde si staví hnízda.
4. Pojmenuj ptáčky na obrázcích a vytleskej slabiky, urči počet slabik, které slovo je delší,
kratší. Poznej první hlásku. (příloha 2)
5. Pojmenuj části těla u lidí, části těla u ptáků. Co máme stejného jako ptáci?
V čem se lišíme od ptáků? Nakresli lidské a ptačí tělo a nezapomeň na jeho části
6. Venku si nakresli na chodník panáka a zaskákej si ho. Procvič si počítání, házení
kamínkem a skok na jedné noze
7. Víš, co se říká o sovách, jaké jsou? A víš, co to znamená, být moudrý? Znáš někoho
moudrého? Byl jsi ty někdy moudrý a kdy? Víš, kdo nosí v pohádkách zprávy a tajná
psaní? Kdo nosí psaní nám? Víš, co musí být napsané na obálce, aby bylo psaní správně
doručeno? Řekni svoji adresu. Popiš cestu do obchodu, do školky. Jména a příjmení
rodičů, babiček… kde bydlí. Udělej radost svému blízkému a pošli mu pohled, dopis…
8. Poznáš, který ptáček letí vpravo, vlevo, nahoru a dolů? Můžeš vybarvit podle vzoru.
(příloha 3)
9. Popros dospěláka a vyrobte si strom s hnízdem a ptáčky. Potřebuješ pevný papír, ruličku
od toaletního papíru, barvy, nůžky, malé plato na vajíčka, kamínky. Aby koruna držela
v kmeni, musí se z jedné strany ruličky udělat dva nástřihy a do nich se koruna vsune.
(příloha 4)
10. Kterou cestou má ptáček letět, aby se najedl? Tou, která je nahoře, uprostřed, nebo dole?
Vybarvi. (příloha 5)
11. Připrav si víčka, klacíky. Narovnej je do řádků, různě střídej (víčko, víčko, klacík, víčko,
klacík, klacík…). Čti od leva!!! Na víčko řekni pi, na klacík píííííp (poznáváme dlouhé a
krátké slabiky) Víčka a klacíky může rovnat maminka. Můžeš číst i jako sova (huhůůůůů), troubit jako auto (tu-tůůůů) -zdůrazňovat krátké a dlouhé slabiky
12. Poznej podle říkanky ptáčka https://www.youtube.com/watch?v=HJb4-EBfkY4
1.

Pro toho, kde se chce naladit na jaro :o)
https://www.youtube.com/embed/dXApBvgUNBQ

Příloha č. 1 - pohádka:
Návrat vlaštovky Žofky
U domečku se dvorem a zahradou žijí zvířátka. Pod střechou chléva mají hnízda vlaštovky.
V jednom z hnízdeček žije vlaštovka Žofka. Když přišel podzim, Žofka se rozloučila se
zvířátky, která žijí ve dvoře. „Na jaře se zase uvidíme!“ Pak rychle zamávala křidélky a
přidala se k odlétajícím vlaštovkám. Čekal je dlouhý let do Afriky za teplem a potravou.
Už je to dlouho, co se vlaštovka Žofka loučila.
V únoru jako první z tažných ptáků se vrátili skřivani:
„My vysoko létáme, zpěvem jaro voláme.“
Brzy potom, v březnu, se ozvalo volání konipáska:
„Já jsem ptáček konipásek, toto je můj něžný hlásek.“
Také špaček, čížek a drozd se už v březnu ozvali:
„Už se domů vracíme, na jaro se těšíme.“
Nyní, v měsíci dubnu, se vrátily vlaštovky a ke konci
měsíce se začalo z lesa ozývat i volání kukaček.
Vlaštovka Žofka nejdříve zamířila k hnízdu, a pak zvířátkům na dvoře vyprávěla:
„To byl ale dlouhý let. Vracíme se rády zpět.
Dlouhá byla naše cesta přes moře, přes hory i města.
Letěly jsme přes Afriku, byly jsme až u rovníku.
Překážku jsme v cestě měly, poušť Saharu přeletěly.
V Africe to hezké bylo, mnohé se nám zalíbilo.
Poznaly jsme rády svět, domov nás však volal zpět.
Rády jsme se navrátily. A jak vy jste tady žili?“
Pejsek Alík za všechny obyvatele dvora odpověděl:
„Lidé nám jídlo dávali, vzorně se o nás starali.
Teplá bouda, chlév i stáj, proč by si kdo stěžoval?“
Na keř přilétl krásný dudek chocholatý, který dostal nápad:
„My si s vámi zazpíváme, písní jaro přivítáme.“
Ptáci se domluvili, že ještě počkají na návrat nejlepšího ze všech pěvců – slavíka. A teprve
pak mohl zaznít nejkrásnější ptačí koncert:
„Svoje hlásky naladíme, písničkou vás potěšíme.
My s radostí zpíváme, písní jaro vítáme.“
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