Jaro nás zve ven
Slunce volá na sněženku,
podívej se, jak je venku.
Slunce volá do oken,
děti, haló, pojďte ven!
1/ Nauč se básničku. Napadá tě k ní nějaké ukazování?
2/ Namaluj k básničce obrázek.
3/ Na jaře je počasí jiné než v zimě. Podívej se z okna, jdi ven a zkus říci, jaké je teď počasí.
4/ Zvídavá otázka: Co myslíš, jak asi volá sluníčko na ostatní?

Barevné jaro
Po zimě, kdy v přírodě byly holé stromy a tráva byla schovaná pod listím a sněhem, na jaře ze země
raší barevné květiny a pučí stromy.
1/ Podívej se na vaší zahradě, v parku nebo v lese, jaké tam rostou květiny. Víš, jak se jmenují?
Pokud ne, dohledej jejich jména v atlase rostlin nebo na internetu.
Koukej, jak jsou krásně barevné:

2/ Mezi jarní kytky patří i tulipány. Podívej se na obrázek, jak jsou barevné – a to mohou mít ještě
více barev!
Viděl jsi někdy opravdový tulipán?

3/ Teď se podívej do své skříně s oblečením. Jaké barvy mají tvoje trička, kalhoty, mikiny a
ponožky? Umíš pojmenovat všechny barvy? Jaká barva se nejvíce opakuje?

Porovnávání velikostí
Kdo u tebe doma bydlí? A o kom si myslíš, že má největší dlaně nebo chodidla?

Postup hry pro celou rodinu:
1/ Zkus odhadnout, kdo z tvé rodiny má největší a nejmenší dlaň nebo chodidlo.
2/ Obtiskni nebo obkresli na papír dlaň nebo chodidlo všech členů své domácnosti.

3/ Obkreslenou dlaň či chodidlo vystřihni.
4/ Seřaď vystřižené dlaně nebo chodidla od nejmenší po největší.
5/ Popiš výsledek, který jsi zjistil. Říkej:
Nejmenší dlaň nebo chodidlo v mojí rodině má …
Středně velkou dlaň nebo chodidlo má …
Největší dlaň nebo chodidlo má …
6/ Nyní svůj výsledek ještě ověř. Postupně k sobě přilož svou dlaň a dlaně ostatních tak, aby se
u zápěstí dotýkaly: svoji dlaň a maminčinu, svou a tatínkovu, svou a svých sourozenců… Pokud
jsi obkresloval chodidla, proveď to stejné s vašimi chodidly.

