Téma: Paní zima Jede
Podtéma: Rozmary paní zimy
Rozvoj tělesných dovedností:
-

Cvičení na písničku „Bude zima, bude mráz“, pořad Hýbánky
(https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054hybanky/313292320050005/titulky)

-

Cvičení na hudbu s Míšou Růžičkovou – Sněhuláci
(https://www.youtube.com/watch?v=lZExYJbqVP8)

-

Protažení a zahřátí celého těla za pomocí zimních básniček s pohybem
(https://www.youtube.com/watch?v=dov4zkrAdfA)

Rozvoj řečových dovedností:
-

Jaký je dneska den? Zopakuj si všechny dny v týdnu, na jakou hlásku začínají? Kolik
je dnů v týdnu?

-

Znáš všech 12 měsíců? Vyjmenuj je a řekni jaké jsou jarní, letní, podzimní, zimní

-

Vyjmenuj všechna roční období. Postupně je vytleskej, kolik mají hlásek?

-

Jaké je roční období? Jak poznáš, že je zima? Jak vypadá příroda?

-

Jaké aktivity a sporty se dají dělat v zimě?

-

Proč na procházkách neuklouzáváme chodníky/cesty? Co by se mohlo stát?

-

Nauč se říkadlo od Josefa Lady Klouzačka. Podívej se na video
(https://edu.ceskatelevize.cz/video/5263-rikadlo-na-klouzacce)
a odpověz na otázky:
1. Jaké zvířátka vystupují ve videu?
2. Jak se jmenují kluci, kteří se starají o zvířátka?
3. Co kluci dělaly špatně? Jak je zvířátka potrestala?
4. Jak se kluci ponaučily? ¨

-

Uhádneš všechny hádanky?

Přišel k nám
bílý kůň,
zalehl nám
celý dvůr. (sníh)

Copak je to za
panáčka, který
pláče v zahrádce,
sotva teplé jasné
slunce, paprsky
ho zahřát chce?
(sněhulák)

Bez barev a bez
palety, na zdech kreslí
bílé květy. Jeden
známí malíř, nechce
za to ani halíř. (mráz)

-

Nauč se říkanku s pohybem „Mráz“

-

Popros někoho, kdo umí číst, aby ti přečetl pohádku „O dvanácti měsíčkách“

Dvanáct měsíčků
Byla jedna matka a měla dvě dcery, Holenu a Marušku. Holena se jen strojila a poroučela.
Maruška prala a vařila. Čím více pracovala, tím byla krásnější. Proto ji Holena neměla ráda.
Přemýšlela, jak by Marušku dostala z domova. Jednou v zimě, když ležel venku sníh a mrzlo
jen praštilo, vzpomněla si Holena, že by chtěla fialky.
"Fialky v lednu?" divila se Maruška. "Vždyť ty pod sněhem nekvetou." "I ty darebnice!"
rozkřikla se Holena. "Hajdy do lesa a bez fialek mi domů nechoď!" Vystrčila ji za dveře.
Smutně šla Maruška k lesu. Všude ležel sníh, fialky nikde. Dlouho bloudila, hledala. Hlad ji
trápil. Bylo jí zima, nohy ji bolely. Najednou uviděla v dálce světlo. Šla za ním. Na hoře
plápolal oheň, kolem ohně sedělo dvanáct mužů. Bylo to dvanáct měsíčků. Nejvýše seděl
Leden. Měl sněhobílé vlasy a vousy a v ruce držel hůl. Maruška se zprvu ulekla, ale pak šla
blíž a poprosila: "Dobří lidé, je mi zima. Dovolíte, abych se ohřála?" Leden pokýval hlavou a
povídá: "Pověz, proč sem jdeš? Co hledáš?" "Hledám fialky," řekla Maruška. "Když je tolik
sněhu, nerostou fialky," řekl Leden. "To já dobře vím," řekla smutně Maruška, "ale sestra mě
přikázala, abych bez nich domů nechodila. Nevíte, kde bych našla fialky?" Leden vstal, podal
hůl jednomu z mladých měsíců a povídá: "Bratře, sedni si nahoru!" Bratr Březen zamával holí
nad ohněm. Plamen vyšlehl a začal hřát. Brzy roztál sníh, zazelenala se tráva, rozkvetly
květiny. U nohou Marušky se zamodraly fialky. "A teď trhej!" řekl Březen. Maruška natrhala
krásnou kytici, poděkovala a spěchala domů. Holena se podivila, když viděla Marušku s
fialkami. "Kde jsi to sebrala?" ptala se Holena. "Tam na hoře je zelená tráva a rostou tam
fialky," řekla Maruška.
Zanedlouho si Holena vzpomněla, aby jí Maruška přinesla čerstvé jahody. "Teď ve sněhu
jahody?" divila se Maruška. "Neodmlouvej a jdi!" řekla Holena a vystrčila Marušku z domu.
Maruška šla. Mrzlo stále více. Nesměle došla na horu, kde sedělo kolem ohně dvanáct
měsíčků. "Dobří lidé, dovolíte, abych se ohřála?" Bratr Leden pokýval a řekl: "Co tě sem
přivádí?" "Hledám jahody." "Teď jahody nerostou." "Vím, ale sestra mi poručila, abych bez
nich nechodila domů. Prosím vás, pomozte mi." Leden vstal a dal hůl jednomu z bratří.
"Prosím bratře, sedni si nahoru!" Bratr Červen usedl nejvýše a zamával holí. Oheň vyšlehl,
sníh roztál, vše se zazelenalo, jahody rozkvetly a uzrály. "Nyní trhej!" řekl Červen. Když
měla Maruška velkou kytici jahod, poděkovala a šla domů. Jak se divila Holena. Vytrhla
Marušce jahody z ruky a sama je snědla. Ani sestře nepoděkovala.
Za několik dní si znovu něco vzpomněla a poručila. "Jdi a přines mi jablka! Bez nich domů
nechoď!" Smutná Maruška šla. Sníh padal, sotva že na cestu viděla, až přišla na horu k ohni.
"Co tě sem zase přivádí?" ptal se Leden. "Mám načesat jablka," řekla bázlivě Maruška. "Není
čas jablek," řekl Leden. "Vím, ale sestra mi poručila, abych přinesla jablka, jinak že bude se
mnou zle. Prosím vás, dobří lidé, pomozte mi," prosila Maruška. Leden vstal, podal hůl
jednomu se starších a povídá: "Prosím, bratře, sedni si nahoru!" Bratr Září usedl nejvýše a
zamával holí. Oheň se rozhořel, roztál sníh, listí padalo ze stromů. Pojednou uviděla Maruška
košatou jabloň s krásnými červenými jablky. "Nyní česej!" řekl měsíc Září. Maruška zatřásla
větví, spadlo jablko, zatřásla po druhé a spadlo druhé. "A teď spěchej domů!" řekl měsíc Září.
Maruška poděkovala a chvátala domů. "Kde jsi je natrhala?" osopila se na ni Holena. "Rostou
na kopci," odpověděla Maruška. "Proč jich není více? Jistě jsi ostatní cestou snědla,"

hubovala Holena. "Nesnědla, sestro, zatřásla jsem dvakrát a spadla dvě jablka. Pak mě poslali
domů," řekla Maruška. Holena se pustil do jablek. Jakživa tak dobrá jablka nejedla. Ale
neměla dost. "Víš co, matko," řekla Holena, "půjdu do lesa sama. Strom najdu a očesám jej
dohola."
Vzala si kožich a dala se na cestu. Krajina byla zasněžená, nikde cestičky. Dlouho bloudila,
až uviděla v dálce světlo. Běžela k němu. Kolem ohně sedělo dvanáct měsíců. Holena ani
nepozdravila a usedla k ohni. Leden se zeptal: "Co hledáš?" "Co se ptáš? Musíš to vědět?"
odsekla Holena a šla dál do lesa. Nevadil jí ani mráz. Viděla jen strom obalený jablky. Leden
se zamračil. Zamával holí, oheň pohasl, nebe potemnělo. Sníh hustě padal a fičel vítr. Holenu
šlehal sníh do obličeje, neviděla ani na krok. Ztratila cestu a zapadla do sněhu.
Matka stála doma u okna a čekala na dceru. "Půjdu ji hledat," řekla. Oblékla si kožich a šla
za dcerou. Všude bylo plno sněhu. Volala po lese, ale marně. Vítr poháněl sníh, který padal
stále hustěji a hustěji. Maruška čekala doma. Večeři připravila, kravičku podojila a dala se do
šití. Ale nikdo se nevracel. Čekala i druhý den, ale nedočkala se. Obě v lese zmrzly.
Marušce zbyla chalupa, kráva a kousek pole. Hospodařila tam teď sama bez matky a
Holeny.
Odpověz na otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

jaká byla Holena, macecha, Maruška? (jejich vlastnosti)
Zdůvodnit, proč se jednotlivé postavy tak chovaly.
Co měla Maruška své sestře přinést? (fialky, jahody, jablka)
Proč nebylo snadné úkol splnit?
Kdo pomohl Marušce? (měsíc leden, březen, červen, září)

Zvládneš se na učit básničku O dvanácti měsíčkách?
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Michal Černík
Potichoučku, pomaloučku
jde Maruška po paloučku,
les je sněhem zavátý
a mráz leze pod šaty.

"I ty jedna popleto,
proč nepočkáš na
léto?"

Povstal Červen, máchl
holí a hned bylo všude
léto.

Kolem ohně, ohníčku
vidí dvanáct měsíčků.
Na kamenech sedí mlčky.
Už zaslechli její krůčky.

"Že se takhle vůbec
ptáte...Maminka má
přece svátek. Mám ji
ráda, je mi vším, vím,
že ji tím potěším."

Mezi trávou u vody
červenají jahody
a maliny na stráni
vybízejí k mlsání.

Měsíčkové zahlaholí:
"Kamarádi, zkusíme
to?"

"Jen si trhej, jen si jez,
tobě patří celý les.
Ale pouze chvilinku.
A pozdravuj
maminku!"

"Milí páni, to je mráz,
ohřeju se, půjdu zas,
jen co v lese natrhám
jahod, malin plný džbán."

Náměty na hudební činnosti:
-

Písnička Huboval vrabčák na zimu
(https://www.youtube.com/watch?v=g6fKrubFsiM)

-

Písnička Zima je tu (https://www.youtube.com/watch?v=Da49M5xP-JU)

Náměty na výtvarnou činnost:
-

Krupicový obrázek sněhulák:

Pomůcky: krupice, tekuté lepidlo (herkules), papír, tuš
Postup: Lepidlem nakreslíme sněhuláka a posypeme krupicí. Chvíli počkáme, než se přilepí a
zbytek vysypeme zpět do sáčku. Tuší domalujeme detaily, pěkně se rozpíjí, stačí se jen
dotknout. Na dodělání obrázku můžeme použít různé vytlačovačky, nebo i pozadí domalovat.

-

Výroba sněhuláka z ponožky z pořadu Šikulové
(https://edu.ceskatelevize.cz/video/5189-jak-si-vyrobit-snehulak)
Malba zimní krajiny temperami
Zimní omalovánky
(https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=omalov%C3%A1nky%20zima&rs=typed&ter
m_meta[]=omalov%C3%A1nky%7Ctyped&term_meta[]=zima%7Ctyped)

Odkaz na domácí aktivity s dětmi: https://www.kidedu.cz/venku-zima-a-co-doma-dvedeti-doma-jak-si-hrat/

Pracovní listy k tématu:

-

Vypracuj pracovní listy, nezapomeň se na každý pracovní list podepsat správně držet
tužku!

1. Dodělej sněhuláka

2. Najdi rozdíly na obrázku, zakroužkuj je

3. Najdi všechny geometrické tvary. Čtverec vybarvi černě, kruh modře, obdélník
hnědě, trojúhelník červeně

4. Obtáhni tužkou čáru a poté si obrázek vybarvi

5.

Pracovní listy: příprava do školy
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