
Vážení rodiče a milé děti,

zasíláme Vám ucelený soubor tématicky zaměřený dle našeho vzdělávacího programu s názvem
„ Duben, ještě tam budem“. Pro tento týden jsme si pro Vás připravili téma „ Aprílové počasí“.

Velikonoce  jsou sice za  námi,  ale  měsíc  duben teprve začíná.  Pojďme se podívat  co nám říká
pranostika na duben. Jestliže byla pranostika na březen ... BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM, jak to
bude asi s dubnem? DUBEN... zkus doplnit. Jestli si nejsi jistý/jistá, popros dospěláka o pomoc.
O dubnu se říká, že počasí v tomto měsíci je aprílové. Co to znamená? Že chvíli svítí sluníčko, pak
se ochladí a prší, je zima a někdy se může přihnat i sníh.

Tento týden na Vás čeká spoustu aktivit i pracovních listů s aprílovým počasím. Tak hurá na to!

Spoustu zábavy a slunečných dnů přeje kolektiv MŠ 

    



BÁSNIČKA – APRÍLOVÉ POČASÍ

Aprílové počasí velká kouzla umí,  (Stoj mírně rozkročený, předvádíme kouzlení.)

mraky spolu zápasí a hned voda šumí. (Náznak pošťuchování,ukazujeme, jak
  padá voda na zem. Zůstaneme v 

             podřepu.)

Aprílové počasí velká kouzla dělá,       (Kouzlíme v podřepu.)

sluníčko se vynoří, duha je hned celá. (Vyskočíme a zatočíme se dokola.)

 

   



  HÁDANKY O POČASÍ:

Slunce v dešti kreslí most,
malým dětem pro radost.           Odpověď: DUHA

Běhá to okolo chalupy,
dělá to cupity, dupity? Odpověď: DEŠŤOVÉ KAPKY

Bílá paní z konvičky,
polila svět celičký. 
Vidím na krok, dál už nic,
svět se ztrácí čím dál víc!          Odpověď: MLHA

V zimě dokonce i zebe. 
V létě je ho plné nebe. 
Na obzoru beránky 
zrána jako za večera
proměňuje v červánky. 
Co je to? Odpověď: SLUNÍČKO

 

















Pokus -duha
Co potřebujeme:

6 skleniček nebo skleničky od přesnídávky
kuchyňské utěrky/papírové kapesníčky/toal.papír
vodu
něco na zamíchání - štětec, lžičky (3x) – do každé skleničky jednu
3 základní barvy (červená, žlutá, modrá) – potravinářské barvivo/tempery/ vodovky

Postup:

Na pracovní plochu si připravíme 3 sklenice, do kterých nalijeme vodu – zhruba do
půlky a do každé dáme jednu barvu ( jedna sklenička s červenou = zamícháme jednou
lžičkou, do druhé zase jinou barvu apod.) a dolijeme zbytkem vody.

Skleničky  dáváme  vedle  sebe  na  střídačku  –  sklenička  s  barvou,  prázdná
sklenička...třeba do kruhu nebo vedle sebe.

Připravíme si kuchyňské utěrky nebo kapesníčky a vkládáme je do skleniček tak, že
je srolujeme. Do každé skleničky dáváme dvě a tak propojujeme navzájem barvy.
Např.  kapesníček/utěrku  vložíme  do  skleničky  s  červenou  barvou  a  do  vedlejší
prázdné skleničky.  Další  ubrousek dáme do prázdné,  kde už jeden ubrousek je  a
vložíme do modré...Takto vložíme do všech sklenic.

Pokus trvá přibližně 2 hodiny, proto si sklenice dejte na místo, kde nebudou příliš
překážet.


