Téma: Vítáme tě, jaro!
V polovině března začíná příroda ožívat
a ptáci se vrací z teplých krajů.
Všichni se už těšíme na první jarní paprsky po letošní dlouhé zimě.
Pojďme tedy jaro přivítat!
Náměty na činnosti:
- Kupte si semínka květin nebo bylinek a zamyslete se s dětmi,
kam je zasejete. Může to být květináč na okenním parapetu,
nebo truhlík na balkóně.
- S dětmi si můžete vyset velikonoční osení, stačí vám k tomu
pěkná miska, zemina a semínka pšenice, kterou seženete
v zahradnictví. Ideální doba pro setí je 10 dní před
Velikonocemi.

- Povídejte si s dětmi o tom, jak je půda důležitá pro semínka i
rostliny, které z ní berou živiny. Může to být třeba Jarní víla,
která se stará o to, aby semínko v půdě dobře rostlo. Potřebuje
k tomu vodu, slunce a půdu. Děti si mohou vílu nakreslit, rodiče
pomohou vystřihnout a pomocí špejle jí zapíchnout
k zasazeným semínkům.

- S jarem se k nám vrací ptáci, všímejte si štěbetání a ptačího
zpěvu na procházkách v přírodě.
- Začínají kvést první jarní květiny, v zahrádkách pozorujte
bledule, sněženky, krokusy, petrklíče. Nezapomeňte si na
vycházce uříznout pár větviček vrby, bude se hodit nejen na
pomlázku, ale i na výzdobu doma. Můžete na ně zavěsit ptáčky,
vajíčka, peříčka, mašličky a vytvořit si tak pěknou jarní dekoraci.

- První jarní den byl sice v sobotu 20.3., ale kdo nestihl vynést
Moranu a poslat ji po vodě, může to udělat i v následující dny.
Moranu můžete vyrobit z jedlého materiálu šetrného k přírodě.
Jako základ poslouží kříž z větviček, na něj napichujte kousky
pečiva, místo hlavy zapíchněte větší housku nebo krajíc chleba.
Pochutnají si kačeny i ryby .

Úkoly pro děti:
- Přečtěte si pohádku O sněženkové víle, děti zkusí odpovědět na
otázky
- Vymalujte obrázek jarních květin
- Vyprávějte podle obrázků, jak zasadit semínko
- Přečtěte si básničky o jarních květinách
- Pospojujte dvojice kvítků
- Vyrobte si ptáčka na zavěšení podle předlohy
- Zazpívejte si jarní písničku, naučte se básničku

Básnička k vyhánění zimy:
Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek.

-

Pohádka o Sněženkové víle
Sněženková víla byla jarní víla, která vládla všem sněženkám. Díky ní tyto jarní květinky zdobí
zahrádky ještě před tím, než roztaje poslední sníh. Sněženková víla nosila krásné bílé šaty, ale
přesto s nimi nebyla spokojená.
„Všechny ostatní jarní květinové víly mají šaty krásně barevné. Jen já musím nosit obyčejné
bílé,“ vzdychala.
Marně se ji její kamarádky, Narcisková a Krokusová víla, snažily přesvědčit, že její šaty jsou
nádherné.
„Žádná z nás nemá tak čisté a skvostné šaty jako ty. Jsou krásně bílé jako čerstvě napadaný
sníh,“ ujišťovala ji Narcisková víla. „Jenže na sněhu vůbec nejsou vidět. Kdo si všimne
sněženek, když sníh ještě neroztál?“ mračila se Sněženková víla. „To tvé žluté šaty na sněhu
krásně září.“
„Ale tvoje šaty jsou tak půvabné. Bílé šaty mívají nevěsty a ty jsou vždy nádherné,“ přidala se
Krokusová víla. „Tak si je vezmu, až se budu vdávat,“ dupla si nožkou Sněženková víla. „Teď
chci mít šaty barevné jako máte vy.“
„Ale ty si nemůžeš šaty převléknout,“ vyděsily se ostatní víly. „Jsi Sněženková víla, pokud
nebudeš jako sněženka vypadat, nemůžou sněženky na jaře kvést.“
Sněženkové víle to bylo jedno. Proč zrovna ona by měla mít nezajímavé bílé šatičky? Odlétla
od svých kamarádek a začala se rozhlížet po nových šatech. Moc se jí líbí ty žluté, jako má
víla Narciska. Dolétla mezi narcisky a domluvila se s nimi, že si od nich jedny šaty vypůjčí.
Převlékla se a odlétla pryč.
Mezitím k narciskám dolétly její kamarádky a našly na zemi pohozené sněženkové šaty. Víly
se lekly. Musí vílu Sněženku co nejdříve najít. Když nebude Sněženková víla ve svých šatech,
zmizí sněženky ze všech zahrádek a trávníků.

Rozlétly se každá jiným směrem. Víla Narciska k lesu, víla Krokuska k městu. Víla Narciska
po cestě letěla kolem zahrádek. Zastavila se a rozhlédla. Ráno tu ještě kvetly sněženky. Teď
už po nich nebylo ani památky. Všechny sněženky ze zahrádek zmizely.
Víla Krokuska letěla kolem školky. Děti se zrovna vracely z procházky a byly nějaké smutné.
Paní učitelky kroutily hlavami. Vydaly se s dětmi na procházku prohlédnout si jarní kytičky,
ale nenašly ani jednu sněženku. Vůbec neví, jak je to možné.

Krokusová víla se otočila a letěla k lesu. Takhle to nepůjde. Musí spojit síly a co nejdříve najít
Sněženkovou vílu. Za chvilku dohnala vílu Narcisku. Pořád ještě zamyšleně koukala přes ploty
zahrádek. Víla Krokuska jí řekla, co právě zjistila u školky.
Víly přemýšlely, co dál. Najednou uslyšely slabounký pláč. Vydaly se tím směrem a našly pod
větvičkou keře plakat Sněženkovou vílu.
„Pročpak tady tak sedíš a pláčeš?“ pohladily ji po vláskách. Víla zvedla uplakaná očka
a vzlykla: „Když já jsem tak chtěla mít krásné žluté šaty, jako máš ty, Narcisko. Jenže teď je
mám a na žádné zahrádce už nekvete ani jedna sněženka. Co tomu řeknou ostatní květinové
víly? A co tomu řeknou děti, když se budou chtít se svými rodiči podívat na sněženky a žádné
nenajdou? Sněženky přece jsou tak krásné kytičky s květy bílými jako čerstvě napadaný sníh
nebo jako půvabné šaty nevěsty. “
Víly se na sebe podívaly. „Takže už ti nevadí, že bys nosila obyčejné bílé šatičky?“
„Ale vůbec ne. Chtěla jsem zářivé šaty, jako máte vy dvě, ale vůbec jsem si neuvědomila, že
bílá barva je také důležitá. A bez bílé barvy by žádná sněženka nebyla sněženkou.“
„No, naštěstí se to dá snadno vyřešit,“ usmála se Krokusová víla a vytáhla sněženkové šaty,
které vzala s sebou.
„Vy jste mi je přinesly?“ rozzářila se Sněženková víla a hned se do svých šatů převlékla.
Zatočila se dokola a vzlétla. Rozletěla se nad okolní zahrádky, trávníky i parky. Všude zase
kvetly sněženky. A mezi narciskami, krokusy a ostatními kytičkami jim to náramně slušelo.
Otázky pro děti:
1. Jak se jmenovaly 3 víly v pohádce?
2. Proč nebyla víla Sněženka spokojená se svými šaty?
3. Z jakého důvodu si nemohla víla Sněženka své bílé šaty sundat?
4. Kam se vydaly víla Krokuska a víla Narciska?
5. Proč byly děti smutné, když se vracely z vycházky?
6. Proč plakala víla Sněženka?
7. Jak příběh dopadl? Začaly kvést Sněženky?
8. Vyber si jednu ze 3 víl a namaluj, jak si ji představuješ.

Některé náměty byly čerpány z těchto zdrojů:
Pinterest.com
www.pohadkovavychova.cz
Kniha Tradinář – M. Kindlová

