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Pozdravení

Inspirace a spolupráce
v době distanční výuky
Milé kolegyně, vážení rodiče,
právě se ze všech sil snažíme připravovat
vzdělávací aktivity pro distanční výuku. Zjistily
jsme, že největší cenu má teď pro nás spolupráce,
sdílená inspirace a vzájemná kolegiální podpora.
Chceme se s Vámi podělit o nápady na vítání jara
a tradiční vynášení Morany zpracované do podoby
e-booku, který můžete využít pro svoji přípravu
nebo předávat dále mailem.
Vzdělávacím cílem je seznámení s tradicemi,
prožívání příchodu jara a objevování jeho znaků,
zapojení do hudebních činností, dále rozvoj hrubé
a jemné motoriky včetně grafomotorických
dovedností i upevňování předmatematických
představ. Vše provází tematická komunikace
motivovaná novým jarním obdobím i spolupráce
na společném díle.
Posíláme úkoly, obrázky, písničky, pracovní listy
e
a trochu jarní nálady
zdravím

vás
Srdečně
a Klárka
a
k
i
n
o
r
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Aktivita 1

Hledáme jaro
Jaro už skoro ťuká na dveře. Každý den nám nechá
venku tajné znamení, že za chvíli je tady.
Úkol pro děti:
Hledejte tajná znamení, že se blíží jaro.
Co se stalo se sněhem a ledem?
Už někde rozkvetly květiny?
Jak se jmenuje ta na našem obrázku?
Vzpomeňte si, jak byla o Vánocích brzy tma. Až se
dnes úplně setmí, tak se zeptejte rodičů, kolik je
hodin. A zkuste to samé za týden.
Slyšíte někde bzučet včelky?
Jak vypadají pupeny na větvičkách?
A slyšíte ráno zpívat ptáčky?
To všechno znamená, že JARO už brzy přijde!

Ilustrace: Klára Krejcárková
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Aktivita 2

Probouzíme se
jako včelky
Zastavte se na zahrádce nebo v parku, zavřete oči a
poslouchejte. Co slyšíte? Jede auto, štěká pes,
někdo mluví a opravdu – venku už bzučí včelky!
Úkol pro děti:
Pojďte si vyzkoušet, jak se na jaře probouzí včelky
(příprava na zpívání).
Po zimě se probudily (promneme si oči),
narovnaly si křidélka (protáhneme si ruce a tělo),
zkusily najít první kytičku (rozhlížíme se do dálky).
Dokonce je cítit i květinová vůně (jemně a dlouze
se nadechneme z dlaně).
A včelky teď bzučí a bzučí (zkusíme zabzučet).

Ilustrace: Klára Krejcárková
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Aktivita 3

Bzučíme a zpíváme

Na jarní zahrádce je slyšet plno
zvuků, zvířátka si povídají.
Úkol pro děti:
Zpívejte si zvířecí řečí.
Napodobíme kukačku – ku-ku,
mňoukání kočky – mňaaau,
brumlání čmeláka – brummm,
zabzučíme jako včelky – bzzzz.
Nakonec si zazpíváme písničku
(rozezpívání podle lit. [2]).
Nahrávku najdete na Youtube https://youtu.be/8D1ygrDOHRA

Ilustrace: Klára Krejcárková
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Aktivita 4

Pilný jako včelka

Včelky mají ve svém domečku (víte, jak se mu
říká?) rozdělenou práci. Některé se starají o včelí
královnu, jiné uklízí, další krmí včelí larvy, ostatní
staví komůrky z vosku, trubci slouží královně, včelí
stráže hlídají úl před nepřáteli a my nejčastěji
potkáme ty včelky, které létají ven shánět potravu.
Hledají šťávu, které se říká nektar, a sbírají žlutý pyl.
Aby včelky trefily domů, tak jim včelaři označují
úly různými barvami.
Úkol pro děti:
Vysvětlete, proč se říká
"pilný jako včelka".
Co včelka celý den dělá?
Proč mívá žluté nožičky?
Dostali jste někdy od včely žihadlo?
Kde ve vašem okolí vidíte nejvíce včel?
Jak máte doma rozdělenou práci, co kdo dělá?
Ukažte, jak včelka létá nahoře, dole, před vámi.
Vymalujte si obrázek – na tělo včely použijte žlutou
barvu a na listy kytičky zelenou.
Ilustrace: Klára Krejcárková
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Aktivita 5

Kroužení kolem úlu

Ilustrace: Klára Krejcárková

Jedna včelka (můžete jí vymyslet nějaké hezké
jméno) vyletěla z úlu a krouží kolem něj. Nejraději
létá do kruhu, jako na kolotoči.
Úkol pro děti:
Ukazujte rukou ve vzduchu, jak včelka létá dokola.
Začněte velkými kruhy vedenými z ramene, pak
zkuste menší vedené z lokte, potom ze zápěstí.
Dráhu včelky nakreslete několikrát do pracovního
listu, vystřídejte různé pastelky.
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Aktivita 6

Kde se vzala
Morana?

Vzpomenete si, jak jsme loni vyráběli Moranu? Je
to právě rok! A pořád dokola se střídá jaro, léto,
podzim, zima. Tu je zapotřebí na smrtnou neděli
(dva týdny před Velikonocemi) vyhnat, aby se už
nevrátila. Všechno zlé – zimu, nemoci a smrt má
Morana (Smrtka, Mařena, Mořena) podle dávných
pohanských zvyků vzít s sebou a odnést po vodě.
V tuhle dobu bývá stejně dlouhý den a noc –
nastává jarní rovnodennost.
Úkol pro děti:
Zkuste vyrobit s dospělými
malou Moranu.
Můžete svázat klacík, vařečku a
papírový kapesníček nebo zkuste
využít svazek proužků papírů
ze skartovačky. Pak vaší figurce
naznačte oči, dejte šáteček apod.
Povídejte si:
Jaké roční období máte nejraději a proč?
Co by se stalo, kdyby vůbec nebyla zima?
Dají se nemoci zahnat vynášením Morany?
Co můžeme dělat, abychom byli zdraví?
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Aktivita 7

Vyrábíme Moranu

Úkol pro děti:
Vyrobte společně s dospělými velkou Moranu.
Je zapotřebí, aby každý s něčím trochu pomohl –
potřebujeme přinést dva klacky, suchou trávu nebo
proutí, připravit provázek, všechno podržet a svázat.
Dospělí najdou zbytky látek – děti z nich mohou
vybírat a přivázat pentličky Moraně na "ruce" nebo
navléknout korále a dát je Mořeně na krk. Nakonec
podle fotografií popíšeme, jak jsme postupovali.
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Aktivita 8

Dokreslujeme
polovinu obrázku

Ilustrace: Klára Krejcárková

Úkol pro děti:
Dokreslete polovinu figury a celou ji vybarvěte.
Najděte na obrázku čtverečky a kolečko, řekněte,
jakou barvu mají pentličky na rukávu, popište, co
vidíte na obrázku nahoře, co dole, kterou polovinu
Morany (pravou nebo levou) jste dokreslili.
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Aktivita 9

Na Mořenu s písničkou
Při vyprovázení Morany si budeme hrát na ozvěnu,
(zpívat potichu opakovaná slova), tleskat do rytmu
(nebo ťukat o stůl vařečkou), chodit pomalým
krokem, aby si všichni stačili Moranu prohlédnout.
Nakonec ji vyženeme máváním a popěvkem:
"Hej, hej, hej, už se nevracej!"

Úkol pro děti:
Zpívejte s námi písničku, choďte při tom v zástupu
a střídejte se spravedlivě v nošení Morany.
Menší děti můžou zpívat jen druhou sloku nebo se
připojovat na ozvěnu a závěrečný popěvek.

Nahrávku najdete na YouTube https://youtu.be/Oi8-ArGpO_4
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Aktivita 10

Vynášení Morany

Ilustrace: Klára Krejcárková

Úkol pro děti:
Vyřešte úkoly podle obrázku.
Kolik je na obrázku myšáků, který z nich má výše
ouška, kolik má Morana na krku vajíček.
Zjistěte odpovědi podle skutečnosti.
Kdo je větší – Morana stojící na zemi nebo paní
učitelka, když šly děti s Moranou, kdo šel v zástupu
úplně první, kdo šel hned za prvním, kdo šel
poslední, kdo šel těsně před posledním.
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Aktivita 11

Běháme a házíme
Morana je hotová, zbývá ji hodit daleko do potoka,
aby ji odnesla voda. Podle zvyku pak všichni musí
co nejrychleji utíkat od vody pryč zpátky do vsi.
Úkol pro děti:
Trénujte běhání a házení.
Házíme – šišky na strom, šišky do vyznačeného
terče (obdélník z klacků na zemi), míčem do dálky,
papírovými koulemi na cíl.
Běháme – přes zahradu, slalom mezi kuželi, štafetu
s předáváním předmětu, pozpátku na rovné dráze,
slalom pozpátku mezi kuželi.
Skáčeme – z místa, s rozběhem, snožmo, po jedné
noze, po rovné dráze, přes překážku, přes louži.
A kdo běhal, skákal a házel si teď může vybarvit
obrázek.

Ilustrace: Klára Krejcárková
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Aktivita 12

U vody

Ilustrace: Klára Krejcárková

Moranu vzala voda, až se na potoce udělaly vlnky.
Úkol pro děti:
Nakreslete pod Moranu vlny na vodě.

Nejprve v předklonu vyvěsíme ruce z ramen – jako
když Moraně vlály pentličky v jarním větru, potom
vytřepeme ruce v zápěstí a nakonec se palec
"pozdraví" s ostatními prsty – dotkne se postupně
ukazováčku, prostředníčku, prsteníčku a malíčku,
cvičení můžeme opakovat i v obráceném pořadí
(uvolnění ruky podle lit. [1]).
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Aktivita 13

Písnička
na uvítání jara

Než se udělá z vrby píšťalka,
tak se musí proutky otloukat,
aby šla kůra stáhnout.
Úkol pro děti:
Najděte dva proutky a zkuste,
jak ťukají. Otloukejte je rychle,
pomalu, nahlas i úplně potichu.
Nakonec ťukáním doprovoďte
písničku na přivolání jara.
Nahrávku najdete na https://youtu.be/as_XCSAJOEE
Ilustrace: Klára Krejcárková

15

A na konec

Rozloučení
Milí uživatelé našeho e-booku,
loučíme se s vámi a doufáme, že si vynášení
Morany a vítání jara užijete.
Pro snadné kopírování a úsporu toneru najdete
v příloze na úplném konci publikace jednotlivé
obrázky a noty připravené pro černobílý tisk na
formát A4.
Uvítáme vaše nápady, náměty, tipy, všechny
postřehy a připomínky. Napište nám, které
aktivity se osvědčily, co byste vylepšili a jaké
další materiály potřebujete. Zpětnou vazbu
můžete zaslat na email: dohudebky@seznam.cz
Loučí se s vámi autorky

Veronika a Klárka
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Příloha pro černobílý tisk

Ilustrace: Klára Krejcárková
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Autorky a jejich projekty
pro předškolní děti
Klára Krejcárková vystudovala výtvarnou výchovu a
pracuje jako učitelka v mateřské škole Josefa
Ressla. V Domě dětí a mládeže v Teplicích vede
kroužky Pastelka a Pastelky si povídaly. Dlouhodobě
se zaměřuje na grafomotoriku, rozvoj řeči a tvorbu
ilustrací pro děti.
Veronika Růžičková vystudovala hudební výchovu a
český jazyk, s předškolními dětmi pracuje ve
volnočasových aktivitách v Salesiánském středisku
mládeže v Plzni. Učí hudební výchovu na
Západočeské univerzitě v Plzni a věnuje se psaní
textů a písniček pro děti.
Klára Krejcárková Instagram
Hrátky se zvířátky
https://www.instagram.com/hratky.se.zviratky/
Veronika Růžičková YouTube
Tamburínka hudební výchova pro MŠ a ZŠ

https://www.youtube.com/channel/UCSe7bMU-j6sjtajxOHjsTw
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