NÁPADNÍK AKTIVIT 3
MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE,
DO NOVÉHO TÝDNE VÁM POSÍLÁME NOVOU BÁSNIČKU, TVOŘENÍ A CVIČENÍ,
ABY VÁM ČAS LÉPE UTÍKAL A NĚCO HEZKÉHO JSTE SE NAUČILI :)
BÁSNIČKA O SEMÍNKU
Z malinkého semínka,
které v zimě spí,
roste, roste rostlinka.
Když se probudí,
protáhne se, protřepá,
vykukuje do světa.
Povystrčí hlavičku, leze z hlíny ven.
Ukáže se sluníčku ,,Přeji dobrý den!"



básničku společně říkejte a ukazujte
pokud máte možnost, nasejte si semínka a pozorujte, jak rostou (např. řeřicha, petrželka,
pažitka, apod.)
 přečtěte si společně pohádku Jak Křemílek a Vochomůrka nasadili semínko
pokud doma nemáte knížku, můžeš se na pohádku podívat
http://www.pred-spanim.cz/kremilek-a-vochomurka/kremilek-a-vochomurka-7/
 namalujte k pohádce, nebo k básničce obrázek
TVOŘENÍ – NARCIS Z OBALU NA VAJÍČKA
Potřebujete : plato z vajíček, barevné papíry, barvy (žlutá a zelená), kuchyňská hubka na nádobí,
nůžky, lepidlo.
Náročnost: je to zdlouhavější a není to na jedno dopoledne. Je možné udělat jeden den travičku,
druhý den narcisy a třetí jsme to dávaly dohromady.
Tráva na papír: Z kuchyňské houbičky se vystřihne libovolný tvar, který bude sloužit jako razítko.
Razítko z houbičky se namočí v barvě a tiská se na papír.
Narcis: Korunka narcisu se vyrobí tak, že se rozebere plato od vajíček na jednotlivé kalíšky. Záleží,
jaká je barva plata – některé se už nemusí dobarvovat, jiné ano. Vystřihnuté kalíšky nemají stejnou
výšku po celém obvodu, je to dobré to trochu spravit.
V dalším kroku ještě doporučuji vystřihnout okvětní lístky. Je možné použít květy složené ze dvou
barev.
Pokud se to takhle předpřipraví, dítě už pak tvoří pod dozorem víceméně samo. Z kalíšku je třeba
připravit korunku, obvod kalíšku se nastříhá. Okvětní lístky se slepí a na něm se připevní lepidlem
korunka narcisu.
Úplně nakonec se narcisy přilepí na trávu na papíře. Může sloužit jako jarní přáníčko. Pokud narcis
přilepíte na nabarvenou špejli, je z toho bezva zápich do květináče.

CVIČENÍ S KYTIČKOU

PRACOVNÍ LIST – OMALOVÁNKA

NAUČ SE NAKRESLIT JEDNODUCHOU VELIKONOČNÍ SLEPIČKU:

