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Distanční výuka 29.03.-04.04.2021 

Pracovní listy START – lekce 4C 

On-line výuka 30.03. 

Mláďata ze dvora 

1) Pohybová hra Abeceda 

2) Zopakování toho, o čem jsme si povídali v posledních setkáních (téma vody, jarních rostlin) 

3) Která zvířata žijí na dvoře? Vyjmenování zvířat 

Kůň – kobyla – hříbě 

Kozel – koza – kůzle 

Býk – kráva – tele  

Beran – ovce – jehně  

Kocour – kočka – kotě  

Kačer – kachna – kachně 

A tak dále 😊  

4) Charakteristické znaky zvířat (kopyta, srst, peří, rypák, plovací blány, …) 

5) Hospodářský užitek zvířat (maso, mléko, vejce, vlna, doprava – kůň, osel, …) 

6) Pohybová hra Abeceda 

7) Přinesení hotových pracovních listů, výrobků + úkol viz obrázek 😊  

 

Abeceda 

Á, bé,    ruce na ramena, vzpažit 

cé, dé,   ruce na ramena, upažit  

kočka   ruce na ramena, vzpažit 

přede   ruce na ramena, upažit 

Kocour motá  ruce před tělem a motáme 

Pes počítá  tleskání slabik 

Kolik nití do desíti. poskok vpřed, vzad, vpravo, vlevo 
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On-line výuka 01.04. 

Hody, hody doprovody 

1) Zopakování toho, o čem jsme si povídali v posledním setkání Mláďata ze dvora  

2) Ukázání textilní koláže domácího zvířete, kterou si děti vyrobily po minulé on-line výuce 

3) Pracovní listy – Přiřazení mláděte k mamince a Hospodářský užitek zvířat (spojování dvojic) 

4) Pohybová hra Řezám proutky u potoka 

5) Velikonoce – jejich charakteristika, význam jednotlivých dnů před Velikonocemi  

Škaredá středa – Nesmíme se mračit, jinak nám to zůstane po celý rok 

Zelený čtvrtek – Mělo by se jíst něco zeleného, nejčastěji špenát 

Velký pátek – Bezmasý den 

Bílá sobota – Chodí se na proutky, pletou se pomlázky/mrskačky 

Velikonoční neděle – Pečení mazanců, beránka, …, malování vajíček 

Velikonoční pondělí – Pomlázka, koledování 

6) Pohybová hra Hody, hody doprovody 

7) Povídání o Velikonocích, volná chvíle pro diskuzi dětí 

 

Hody, hody doprovody 

Hody, hody doprovody,  střídáme plesk do stehen a tlesk rukama  

dejte vejce malovaný.  plesk do stehen, zkřížit ruce přes hrudník 

Nedáte-li malovaný,  tleskání slabik před tělem 

dejte aspoň bílý,  střídáme plesk do stehen a tlesk rukama 

slepička vám snese jiný.  střídáme plesk do stehen a tlesk rukama 

 

Řezám proutky u potoka 

Řezám proutky u potoka,  ruce před tělem naznačují řezání 

hastrmanka na mě kouká. zavřené pěsti a ťukáme  

Hastrman se kroutí,   kroutíme tělem  

že mu řezám proutí.                     ruce před tělem naznačují řezání 
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