
Výuka na dálku MŠ Tyršovy sady – koťátka 

1.3. – 5.3.2021 

Téma: PROBOUZENÍ 

Podtéma: PŘIŠLO JARO ZA SLUNÍČKEM 

Sníh se mění na sněženky 

Očekávané výstupy  

Zachovávat správné držení těla 

Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku  

Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno  

Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách 

Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit 

Chápat základní číselné a matematické pojmy  

 

Povídání si s dětmi o tom, co se mění v zimě, když přichází jaro. Hlavní znaky jara. Co se děje 

se sněhem, a proč. 

 

Písnička s pohybem 

Hřej sluníčko hřej, 

(děti krouží rukama) 

hory doly krej. 

(půl kruh nahoře, půlkruh dole, překládání rukou nad sebou) 

Povyskoč si výše, 

(poskoky snožmo) 

na té naší střeše, 

(z rukou střecha nad hlavou) 

kolo udělej. 

(otočka) 

 

 

 

 



Říkanka s pohybem Malý brouček 

Malý brouček spinkal v trávě,  

(jsme ve dřepu a spíme) 

probudil se dneska právě.  

(stoupneme si a protahujeme se) 

Protáhl si nožičky,  

(protahujeme si nožičky) 

hlavičku i ručičky.  

(protahujeme si hlavu i ruce) 

Na nohy vzal bačkorky, 

(ukazujeme na nohy) 

a utíkal do školky.  

(běháme po prostoru nebo na místě) 

 

 

 

Básnička s pohybem: Sedmikráska 

Když sluníčko vychází, sedmikráska vstává.  

(dřepneme si, spojíme ruce před sebou a zvedáme se do stoje „sedmikráska roste“) 

Načeše si obočí, na motýlky mává. 

(střídavě pravou a levou rukou před obličejem jako češeme obočí) 

Když sluníčko zapadá, sedmikráska chřadne. 

(stojíme, spojené ruce před sebou, klesáme do dřepu) 

Ke spánku se ukládá do postýlky chladné. 

(spojené ruce střídavě dáváme k pravé a levé tváři jako když spinkáme). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výtvarná výchova – výroba škrabacích obrázků – rozkvetlá louka 

Pomůcky – voskovky, čtvrtka – postačí velikost A5, tempera – jedna barva, štětec, špejle. 

Postup - Nejprve si děti voskovkami nakreslí čtvercovou barevnou síť – čím víc barevné, tím 

barvitější výsledek. Poté přetřeme temperou 

 

 

 

A nakonec pomocí špejle škrábeme obrázek dle libosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rytmizace a počáteční písmena – děti jmenují jednotlivé znaky jara a vytleskávají počet 

slabik a určují počáteční písmeno. Např – ja-ro, slu-ní-čko, kvě-ti-ny, tu-li-pán, mlá-ďa-ta. 

Popis obrázků, rytmizace, počáteční písmeno.

 

 

Pracovní listy pro uvolnění ruky – možno vyzvednout na brance MŠ.  

Důležité dbát na správný úchop psacího náčiní. 

Přejeme co nejklidnější dny za třídu koťátek zdraví Pavla a Marcela 



 

 

 



 



 


