Téma: Veľká noc, Od semienka k rastlinke
PONDELOK

Úloha č.1

„Čo si zistil o Veľkej noci?“

UTOROK

Úloha č.2

„Vyzdob si vajíčka a
zaspievaj si.“

STREDA

Úloha č.3

„Vypestuj si kamaráta“

ŠTVRTOK

Úloha č.4

„Tanec semienok“

PIATOK

Úloha č.5

„Narcis“

Ahojte deti, jar k nám letí!
A viete čo to znamená? No predsa príroda sa prebúdza. Slniečko nám krásne
svieti, rozžiari úsmev všetkých detí. Rastlinky sa prebúdzajú veď sa na slniečku
dobre majú. Nechýba im veru nič, veselé sú ako nik. A Zajkovia sa tešia tiež veď
to vie aj každý jež.
Úloha č.1
Na jar je najväčším sviatkom Veľká noc. Porozprávaj, čo sa deje na obrázku
 ako sa pripravovala na tento sviatok tvoja rodina
 aké zvyky a tradície sú v tvojom okolí
 veselý obrázok dokonči vyfarbením a aj vyzdobením kraslíc
Úlohu nájdeš v červenom pracovnom zošite na strane 17.
Ak by si ho náhodou nemal prikladám ti ho tu.

Úloha č.2
Poteš zajačikov ich obľúbenou pesničkou, ktorú im zaspievaš. Nauč sa text
piesne potom si ju môžeš pustiť aj s hudbou. https://www.youtube.com/watch?v=nRFrT_4ln6E

 kraslice vyzdob nielen pomocou bodkovaných čiar, ale aj inými
vzormi, ktoré sa ti páčia. Pastelky striedaj a veselý veľkonočný
obrázok vyfarbi
úlohu nájdeš v žltom pracovnom zošite na strane 22. Ak by si ho nemal
prikladám ti ho tu.

Úloha č.3
Vypestuj si kamaráta.

Čo budeš potrebovať?
Silónkovú ponožku
Malý črepník
Trošku semienok trávy
Hlinu/ rašlinu
Vodu
Oči
Nožnice

POSTUP
Do ponožky daj semienka trávy potom ponožku naplň hlinou / rašelinou. Zaviaž
ponožku na uzol. Vytvaruj si ponožku do nejakého tvaru (do takého, ako chceš,
aby tvoj kamarát vyzeral) . Nalep mu oči. Ak doma nemáš lepiace oči kľudne si
ich môžeš vystrihnúť z farebného alebo bieleho výkresu a prilepiť tekutým
lepidlom. Kamaráta vlož do črepníka a zalej ho vodou. Potom mu vymysli
originálne meno. Potom mu nájdi pekné svetlé miesto, kde naň bude svietiť
slniečko. Každý deň ho zalievaj vodou, keď mu začnú vyrastať vlasy (tráva)
môžeš mu robiť rôzne účesy.
Teším sa keď mi tvojho „vlasatého“ kamaráta ukážeš! 
Úloha č. 4
Určite by tvojho kamaráta potešilo, keby si mu zatancoval krásny tanec
semienok. Preto sa pomocou videa nauč tanček od Fíha tralala- Semienka
https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo

Úloha č.5
Vyrob si ten najkrajší jarný kvietok. Aký to je ? No predsa NARCIS.
Čo budeš potrebovať?
Obal na vajíčka
Nožnice
Ceruzku
Farbičky
Štetec
Nádobku na vodu
Vodu
Handričku
špajľu
Lepidlo
Lepiacu pásku

POSTUP
Postupuj podľa návodu na obrázku. Keď budeš mať hlavičku dokončenú nafarbi si špajľu a listy na zeleno z čoho
vznikne stonka ,nechaj uschnúť. Potom si hlavičku pripevni lepiacou páskou na špajľu a listy prilep lepidlom na
stonku.

UŽ SA TEŠÍM, AKO MI UKÁŽEŠ VŠETKY TVOJE KRÁSNE
VÝROBKY. VEĽA ZDARU PRI TVORENÍ.

