
Ahóóój děti, 

přeji vám krásný pondělní den! 

 

 

 

 

Máme tady zbrusu nový týden! Kdo ví, jakým dnem začíná a kolikátý den v týdnu to je? 

Výborně! A zítra máme? Skvělé!  

1. Jak jste prožily víkend, děti? Chtěly byste mi vyprávět o tom, co zajímavého jste 

objevily, jakou zábavu jste si užily doma nebo v přírodě? Také jste měly v Pticích 

počasí, jako malované? To jsou úžasné zprávičky!  

 

2. Dnes tady mám pro vás po ránu veselé „hýbánky“. Nejen, že se s nimi naučíme 

novou jarní písničku, ale hezky se i protáhneme nebo si poskládáme ptáčka z papíru. 

Před cvičením a spuštěním videa si tedy připrav 1 bílý papír do tiskárny a hurá na to, 

bude to zábava! 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/313292320050024 

 

3. Pro dnešní den jsem si pro vás připravila kuřátkové tvoření, které už nám 

pomaloučku oznamuje, že jsou za dveřmi svátky jara – Velikonoce! Pokud to půjde, 

poproste maminky, aby vám v kuchyni schovávaly pro nadcházející tvoření skořápky 

od vajíček nebo vyfouklá vajíčka. Budeme vám totiž do „školkové zábavy na dálku“ 

posílat nápady, jak je zdobit a proměnit v krásné velikonoční dekorace. 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/313292320050024


 

 

Tohle kuřátko bude krásně vypadat na dveřích posazené do věnečku, zavěšené v okně, doma 

na stěně, kde si jen vymyslíš…Jednoduše si ho vyrobíš z dřevěných klacíků nebo dřívek od 

nanuků. Složíš z nich trojúhelník, přilepíš a necháš hezky zaschnout. Potom natřeš žlutou 

barvou. Natřeš si stejnou barvičkou i dlaň a tu otiskneš 2 krát na bílý papír. Dál si vystřihneš 

hlavičku, nožičky a zobáček a vše slepíš dohromady jako na obrázku. Černým fixem domaluj 

(po zaschnutí barvy) kuřátku oči. Vystřihni a přilep kuřátku taky křidýlka z otisků dlaní. Je to 

nádhera a ty si zasloužíš obrovskou pochvalu! 

 

4. Zajímá tě, jak vypadá líhnutí kuřátka?…Podívej se .  

https://youtu.be/6QX69vdQ_4M  

 

5. Máte možnost osázet si truhlík za okno? Zapojte děti a společně vyberte rostlinky, 
které by se vám na zahrádce líbily (ředkvičky, hrášek, slunečnice...). 
 

 

      

 

 

       

https://youtu.be/6QX69vdQ_4M


Příprava: 

 kelímky od jogurtu a misky 
 lihový fix 
 hlína 
 semínka (např. řeřichu, ředkvičky, hrášek, lichořeřišnici)  

Jak na to: 

Nachystejte si kelímek od jogurtu. 
Do dna kelímku udělejte ostrými nůžkami dírky (pomůže dospělák). 
Na kelímek napište název vybrané rostlinky. 
Do kelímku nasypte hlínu, tu naberte třeba na záhonku u vás na zahradě. Do hlíny vložte 
semínka tak hluboko, jak se píše na sáčku se semínky. Některá semínka se totiž musí zavrtat 
hluboko do hlíny, jiná potřebují být jen kousíček pod povrchem.  

Kelímek dejte do misky a nezapomeň na pravidelné zalévání. Nechce se vám mazat s hlínou, 
a přesto byste si rádi ozelenili kuchyňský parapet? Vypěstujte si řeřichu na tácku, vystačíte si 
s papírovou utěrkou a talířkem. 

Nebo vyzkoušejte vypěstovat cibuli z cibule. 

Oloupejte cibuli, která už vypustila jarní výhonky a dejte ji do misky s vodou, zelená nať 

začne růst jako divá a za pár dní ji můžete použít v kuchyni (na chleba s máslem nebo do 

pomazánek). Podobným způsobem lze pěstovat šalotku, řapíkatý celer, pórek nebo karotku 

- čisté, jednoduché a zelené!  

 

6. Jako večerní zábavu mám pro vás nápad na výrobu stínového divadla. Je to snadné. 

Domluv se s maminkou nebo tatínkem a najdi doma starou krabici. Zjisti, jestli máte 

doma pečící papír a lepidlo nebo sešívačku a můžete se pustit do vyrábění. Posílám 

také video, jak na to . 

https://youtu.be/F3EnHYD_0EA  

 

7. Na další stránce najdeš opět kuřátka, tentokrát jim dokreslíš tužkou hlavičku, 

obtáhneš i vajíčka a do košíčku od tečky k tečce obloučky. Krása! 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/F3EnHYD_0EA


 

 

 

 

 



 

 
 

 

Užijte si krásný den! 

Vaše paní učitelka Eva 
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