
Téma :   Pastelky 

29.3.2016 – 8.4.2016 

Kompetence :  

5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a 

odpočinek přispívá k dobré náladě a spokojenosti 

6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat 

druhého, dbá pravidel soužití 

 

Nabídka činností pro děti  : 

 Komunikativní kruh – poslech příběhu  „ Jak se pastelky 

chlubily „ – rozbor příběhu, hodnocení chování – správné x 

nesprávné, pojmenování barev 

 Hra „Hledej „ – určování první hlásky, slabiky u barev a hledání 

hračky na stejnou hlásku 

 PH Čáp ztratil čepičku , Na barevné květiny a motýlky 

 Poslech písní o barvách – Modrá, Růžová , Žlutá – Sluníčko 

popojdi maličko, Zelená je tráva ,Bílá… 

 Tvoření pohybu k písním – práce ve skupinkách 

 Práce s texty písní – rytmizace , melodizace 

 Pracovní činnosti – výroba rytmického nástroje 

 Výtvarné činnosti – zážitky z Velikonoc, kresba oblíbenou 

barvou na volné téma – nová technika 

 Pracovní listy – procvičování  grafomotoriky  a správný úchop 

tužky – barvičky – spirály, čáry, řazení od největší k nejmenší 



 Vyhledávání barev v jarní přírodě 

Písničky k barvičkám 

 

Modrá 

Modrá je planeta, kde můžeme žít. 

Modrá je voda, kterou musíme pít. 

Modrá je obloha, když odejde mrak. 

Modrá je dobrá, už je to tak. 

 

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko, 

sedíš tu u cesty, stane se neštěstí, 

něco tě zajede. 

Elce ,pelce strejček Nimra, 

koupil šimla v Kadani. 

Ani nevíš, jak to šimrá , 

když ti leze po dlani. 

Podívej se , zvedá krovky, 

asi někam poletí. 

Do nebe či do stromovky. 

Hádej, hádej, hádej po třetí. 

 

Růžová 

Červenou už nechci mít a černá se mi protiví. 

S tou bílou jsem to přehnala, 

a ta zelená je šílená. 

Jen růžová to může být… 

 

 



 

Zelená  

Zelená je tráva, fotbal to je hra 

a ten míč kulatý věc je záludná. 

Tak si každý z nás na něj pozor dej, 

po zemi ho pěkně podávej. 

Píštalka až na nás zavolá, kouzelnou sílu má. 

Dnes tak jak zítra i za týden, 

náš tým je připraven ! 

 

Bílá 

Nás by tak nejvíce bavilo, 

natírat celý svět na bílo. 

Motýla i jeho larvu, milujem bílou barvu. 

Bílá, bílá, bílá, bílá,  

komu by se nelíbila. 

Bílá vrána, bílá noc, bílé není nikdy dost 


