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Metodika
Slide 4:  Jaro - žák doplňuje posouváním správné části do věty.

Slide 5:  Jarní květiny - žák doplňuje písmena donázvů květin.

Slide 6:  Skladba rostliny - přesouváním názvů jednotlivých částí  popisuje žák 
              rostlinku.

Slide 7:  Jarní svátky - Toolkit kvíz

Slide 8:  Mláďata - přesouváním přiřazuje žák zvířecím rodičům jejich mládě.

Slide 9:  Ptáci stálí a stěhovaví - přesouváním názvů ptáků určuje žák, zda patří 
              mezi stálé nebo stěhovavé.

Slide 10: Hra se slovy - žák hledá ve větách ukrytá zvířata a ptáky. Správné řešení 
              se objeví po kliknutí na hvězdičku.
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Jarní měsíce jsou                                                              .
Jaro začíná                       .      
První jarní den je dnem                                        .
Příroda se pomalu probouzí.
Dny se                       a noci                       .
Z teplých krajů se vracejí stěhovaví ptáci a zvířata 
začínají vyvádět svá mláďata. Začíná nový život. 

Doplňuj.



Jarní květiny
První květiny, které na jaře rozkvétají bychom neměli trhat, ani jinak 
ničit. Jsou první potravou včel a dalšího hmyzu po dlouhé zimě.
Doplň písmenka do názvů prvních jarních květin.
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Skladba rostliny
Jednou z prvních jarních květin je také smetanka lékařská - pampeliška.
Popiš rostlinku.
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Jarní svátky



Mláďata
Doplň mládě k jeho rodičům.



Ptáci stálí a stěhovaví
Na jaře se k nám vracejí z teplých krajin stěhovaví ptáci. 
Urči správně, kteří ptáci jsou stálí, a kteří stěhovaví.
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Hra se slovy
Hledej ve větách ukrytá zvířata a ptáky.

V našem lese lenoší starý medvěd.

Strakatá kočička má čtyři koťata.
Jitko, byla jsi včera s Janou v kině?

Tonda telefonuje mamince, chtěl by zůstat ještě venku.

Martinku Kačka ráda vidí, jsou to kamarádky.

 Nálepky obtiskni na mokrá vajíčka.

Kamarádům to klape společně moc dobře.

Na středové ose leží známé body.

Slibuje, že k nám přijde brzo na návštěvu.

Narozeninové dary balím do veselých balíčků.

Pracoval jsi správně?
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