Beruška z papírového talíře
Pomůcky:
•
•
•
•

1 papírový talíř (průměr 23 cm)
černý barevný papír, bílý papír
červená barva (vodová nebo akrylová)
černý fix, lepidlo, nůžky, kružítko nebo kovová padesátikoruna

Postup:
Papírový talíř natřeme z vnější strany červenou barvou. Z černého papíru vystřihneme
trojúhelník přibližně o velikosti 4 cm (šířka základny) a 17 cm vysoký. Vystřižený trojúhelník
nalepíme od okraje talíře směrem přes střed nahoru (pootevřené krovky). Dále vystřihneme
oválek (hlavička) o přibližné velikosti 10 cm x 5 cm a nalepíme na okraj talíře nad špičku
trojúhelníku. Na černý papír si obkreslíme padesátikorunu, kolečka vystřihneme nalepíme je
jako tečky na krovky. Z bílého papíru vystřihneme 2 bílá kolečka, nakreslíme na ně černá
očička a nalepíme na hlavičku.
Z černého papíru vystřihneme 2 obdélníky o přibližné velikosti 0,5 cm x 5 cm a nalepíme jako
tykadla (ze spodní strany talíře). Dále vystřihneme 6 obdélníků o velikosti 1,5 cm x 5 cm
(nožičky) a nalepíme po obvodu talíře (ze spodní strany).

Kytičky a motýlci
Pomůcky
•
•
•
•
•

Čtvrtky
Ústřižky barevných papírů
Nůžky, lepidlo, barvy
Kousky molitanu
Ovoce (jablka, hrušky)

Postup:
K vytvoření těchto obrázků využijeme zbytky barevných papírů či si potřebné tvary
vystříháme a lepíme na čtvrtku. Obrázky můžeme také vytvářet tiskátky a vodovými barvami.
Z molitanové houbičky vystříháme různé tvary. Namáčíme je do barev a tiskneme kytičky,
lístky, motýlky…
Další variantou je použití tiskátek z jablíček nebo hrušek. Ovoce překrojíme na čtvrtinu,
nakrojené plochy natřeme štětcem s barvou a obtiskneme na čtvrtku. Ze čtvrtiny jablíčka
tiskneme třeba okvětní lístky či listy kytičky.
Zajímavé efekty vzniknou kombinací nalepených ústřižků barevného papíru a tiskem.

Hry
Balení kufru
Skupina sedí v kruhu. Jeden hráč začne balit svůj kufr a jmenuje předmět, který do kufru
dává. Např. řekne: "Balím košili." Další hráč musí tento předmět zopakovat a připojit další:
"Balím košili a kalhoty." Třetí hráč vše zopakuje a přidá: "Balím košili, kalhoty a zubní
kartáček." Každý hráč tedy musí ve správném pořadí zopakovat zabalené předměty a připojit
nový. Kdo se dopustí chyby, může být vyloučen ze hry. Kdo vložil poslední kus do kufru,
určuje téma příštího kola hry.
Varianta - místo balení kufru lze plnit koš, chytat zvířata v ZOO, zařizovat knihovnu.
Rodina Veselých
Všichni hráči jsou členové rodiny Veselých. Na začátku hry rozdělíme role:
První hráč je tatínek Veselý, druhý maminka Veselá, třetí je syn Jan Veselý, čtvrtý dcera
Marie Veselá, pátý je babička Veselá atd. Když je skupina velká, může hrát i kočka Micka
Veselá, pes Rek Veselý apod. Jeden člen skupiny je jmenován rodinným vypravěčem.
Vypráví nějakou historku ze života rodiny Veselých, v níž je každý člen rodiny zmiňován co
nejvíce. Hráči musí dávat dobrý pozor a pokaždé, když se zmíní jejich jméno, musí vstát a
uklonit se. Když řekne vypravěč "rodina Veselých", musí vstát a uklonit se všichni. Mluví-li o
rodičích Veselých, musí se stejně zachovat jen tatínek a maminka apod.
Hráč, který nedával pozor, může vypadnout, kdo zůstane jako poslední, stává se novým
vypravěčem. Hru lze hrát i bez vítězů a poražených.
Čím je vyprávění rychlejší, tím je celá hra obtížnější a veselejší.
Vidím něco, co ty nevidíš
Jeden hráč si myslí jeden předmět v místnosti všemi viditelný a nechá ho hráči hádat, zatímco
jim jej postupně popisuje. Kdo vysloví jméno předmětu jako prvý, smí nechat hádat další
předmět.
Hráč si např. myslí červený svícen na stole. Řekne: "Vidím něco, co vy nevidíte a je to
červené". Někdo hádá: "Petrův červený svetr." Odpověď: "Ne, ten je moc měkký, něco
tvrdšího" atd.
Název původně myšleného předmětu je nejlépe napsat před začátkem kola otázek na papír,
aby se během hry vedoucí nedostal do pokušení nechat hádat dále přesto, že už bylo nalezeno
správné řešení.

Jarní hádanky

Hřeje, co mu síly stačí,
kytičky to těší,
směje se na kluky ptačí,
na auta i pěší.
(Sluníčko)

Stojí v trávě hospodyňka,
džbánky od smetany cinká.
Džbánkem o džbáneček zvoní,
všude kolem ní to voní.
(Konvalinka)

Žížaly mu nevěří,
venku chodí bos,
pěkný hlásek, černé peří,
oranžový nos.
(Kos)

Žloutne to, a žloutek není,
mléko má, a kráva není,
chmýří má, a house není,
foukne vítr a má po čepení.
(Pampeliška)

Nechvátá a nepospíchá,
nezná žádný velký spěch,
pomalu a zvolna dýchá,
domek nosí na zádech.

Veselý mládenec skáče si, zpívá,
kolem houf panenek modře se dívá.
(Potok s pomněnkami)

(Hlemýžď)

Kdo se dívá do zahrady?
Kdo tě hřeje u vody?
Kdo tě hlídá s kamarády?
Zlatá koule z oblohy.

Na nevelkém stonečku
spousta žlutých zvonečků.
Každý z nich má k jaru klíč.
Copak je to?

(Sluníčko)

(Petrklíč)

Kdopak jsi, kytičko,
že jsi tak maličká?
Uprostřed máš sluníčko,
okolo běličká.

Z květu na květ létají,
sladkou šťávu sbírají.
Od rána až do večera saje květy pilná …
(Včela)

(Sedmikráska)

Parádnice mezi brouky,
nejkrásnější z celé louky.
Červené šatičky s malými puntíčky.
Na zvonku rosa, lítá si bosa.
Pohoupá se na kvítečku, hledá totiž sedmou
tečku.
(Beruška)

Není to hádě, není to had.
Půdu mi prokypří, vidím ji rád.
(Žížala)

Za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly
sila. Měsíc věděl, nepověděl, hvězdy znaly,
pohlídaly,
slunce
vstalo,
posbíralo.
(Rosa)

Jarní básničky
Vozilo se na jaře
Vozilo se na jaře,
slunce v zlatém kočáře.
Kampak jedeš sluníčko?
Za tři hory Ančičko.
Přivezu ti zlatý klíč.
Jmenuje se petrklíč.

Pampeliška
Když jsem potkal pampelišku,
měla slzy na krajíčku.
Řekni lidem, prosím tě,
ať se na mě podívají,
ale ať mě netrhají,
ať je ten hezký svět
ještě hezčí o můj květ.

Let včely
Malá včelka loukou bzučí,
čmeláček ji létat učí.
Na podběl si sedají,
chutný med si sbírají.
Proč
Kdo chce znát, jak kytky voní,
ten se musí předklonit.
Kdo se jaru nepokloní,
bude z něho škarohlíd.

Zvědavé semínko
Semínko se probudilo,
z hlíny lístek vystrčilo.
Pak hned druhý také třetí,
-milé děti, ten čas letí!
Semínko se rozesmálo,
ono už je vážně jaro!
Vyndám lístky, vyndám kvítí,
jen ať na ně slunce svítí!

Včelky bzučí kolem stromů,
prohlédnou si každý květ,
pak na chvilku letí domů,
za chvilku se vrátí zpět.
Proč to včelky dělají?
Proč do květů koukají?
Třešní bude plný stůl,
medu bude plný úl.

Jaro, jaro, přijď už k nám

Fialka

Jaro, jaro, přijď už k nám,
kytičky já ráda mám.

Fialka, fialka modravá,
kdekomu svou vůni rozdává.
Pěkně voní, krásně voní,
jako vloni, jako předloni.

Přiveď s sebou sluníčko,
ohřej zemi maličko.
Až na louce najdu květ,
bude zase krásný svět.

Písničky v podání souboru Musica Bohemica
Vozilo se na jaře
https://www.youtube.com/watch?v=oVlCaeKK9o&list=PLujnVRPEkPHQLGvKXMEhlFS1dK8zx_fZ2&index=2
Sluníčko, sluníčko
https://www.youtube.com/watch?v=0sDDFu43r9w&list=PLujnVRPEkPHQLGvKXMEhlFS1
dK8zx_fZ2&index=97
Travička zelená
https://www.youtube.com/watch?v=IwPa1m1ImoU
Šel zahradník
https://www.youtube.com/watch?v=sa2gTheIlgM&list=PLujnVRPEkPHQLGvKXMEhlFS1d
K8zx_fZ2&index=96
Pod naším okýnkem
https://www.youtube.com/watch?v=R0BhnHa2e4E&list=PLujnVRPEkPHQLGvKXMEhlFS
1dK8zx_fZ2&index=25
Holka modrooká
https://www.youtube.com/watch?v=5Jg9bcPa0qc&list=PLujnVRPEkPHQLGvKXMEhlFS1d
K8zx_fZ2&index=70

Jarní pomazánka s ředkvičkami

Sezóna ředkviček je opět tady! Tuto zdravou jarní pomazánku zvládnete skoro samy
a hotovou ji bude mít za chvilku.
Budete potřebovat:
•

Svazek ředkviček a pažitku

•

Sýr Lučina a Cottage

•

Špetku soli, chléb

•

Misku, prkénko a nůž na krájení

•

Kulaté nůžky na nastříhání pažitky

•

Pomoc dospělého při krájení

Postup:
Ředkvičky pečlivě omyjte a pak je s pomocí dospělého nakrájejte na plátky a ty ještě přepulte.
Ředkvičky můžete také nastrouhat na hrubém struhadle, ale dejte pozor na prstíky!
V misce smíchejte Lučinu a sýr Cottage. Do směsi pak přidejte nachystané ředkvičky. Osolte
a promíchejte. Namažte na chléb a před podáváním posypte pažitkou, kterou zvládnete samy
nastříhat kulatými nůžkami.

Užitečné odkazy:
www.krokotak.com – malování, tvoření
www.detskestranky.cz – hádanky, křížovky, omalovánky

