
Ahoj děti! 

Tak tu máme další den.  
 

1. Dnešním dnem končí jeden měsíc – Březen. Zítra nám začne nový měsíc. Víte, jak 
se bude jmenovat? Zvládli by předškoláčkové vyjmenovat všechny měsíce v roce. 

Vím, že je to těžké, ale určitě vám s nimi maminka nebo tatínek pomůže. Určitě 
ale zvládnete vyjmenovat dny v týdnu.  

 

 

2. Včera bylo venku trochu zima. Držel nám na trávě i sníh. Vykoukněte z okna a 

řekněte, jaké je dnes počasí. Řekněte, jaké vidíte barvy. Jaká je tráva? Jaké je 
nebe? Vidíte nějakou barevnou kytičku?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. A teď si procvičíme stříhání. Včera jste se dívaly, jak se vylíhnou kuřátka 
z vajíček a my si dnes takové kuřátko vystřihneme.  
 

Budete potřebovat: barevný papír, pastelky, nůžky, lepidlo, patentky nebo malý 
šroubek s matičkou  
 

Postup: Podle misky si obkreslíme na papír velké kolo a vystřihneme. Dále si 
dvakrát obkreslíme svoji ruku a vystřihneme. Na vystřižené kolečko nakreslíme 
kuřátku oči.  
Z oranžového papíru si vystřihneme zobáček a dvě nohy a přilepíme na kuřátko.  
A teď nám bude muset pomoct maminka nebo tatínek s přiděláním křidýlek na 
tělíčko.  Kdo nemá patentky ani šroubky, může si křidýlka přilepit na pevno.  

 



4. Pomoz mamince prostřít stůl na oběd a po obědě zase sklidit ze stolu. Můžeš 
pomoct dát mamince i nádobí do myčky. 
 

5. Prohlédni si obrázek a zkus odpovědět na otázky, které ti přečte maminka, 
tatínek nebo starší sourozenec.  

 



6. Na odpolední svačinku si můžete připravit kuřátkové vajíčko – vařené vejce 
nahoře lehce rozřízni a vlož hřebínek z mrkve. Poté dej kuřátku mrkvový zobáček 
a oči. Na oči můžeš použít semínka nebo pepřové kuličky, které si před jídlem 
vyndáš. K vajíčku si můžeš dát třeba chleba namazaný máslem a posypaný 
pažitkou. 

 

 

 

  



7. A nakonec si procvičíme ruce.  

 

 



A to je pro dnešek všechno. Přeji vám krásný den a hodně sluníčka a úsměvů. 

Vaše paní učitelka Blanka 

 


