
 Vážení rodiče a milé děti z červené třídy ☺ 

 

Všechny Vás moc zdravíme a doufáme, že se máte v rámci možností dobře. Také 

doufáme, že se pilným předškolákům daří plnit pracovní listy. Děkujeme všem, 

kteří nám zasíláte fotky z domácího tvoření. ☺ V následujících týdnech se 

budeme věnovat krásnému ročnímu období – probouzející se jaro. Týdenní plán 

nese tedy název:  

„Vstávej sluníčko holala“ 

Příprava je určena pro všechny děti a pro předškolní děti jsou pracovní listy 

povinné. Vypracované nám je odevzdáte po návratu do MŠ. 

Pokud si nebudete vědět rady s nějakým úkolem a budete potřebovat poradit či 

něco vysvětlit – obraťte se na náš e-mail skolkabarevna@seznam.cz, nebo na 

tel. číslo 737 129 946 a my Vám rády pomůžeme či poradíme. ☺ 

(Nejen) v tomto týdnu se s dětmi zaměřte na: 

- určování ročního období, měsíců v roce, dny v týdnu 

- orientaci v čase – pojmy ráno, odpoledne, večer, den, noc 

- trénujte pojmy více/méně/stejně 

Prohlížejte si knihy, vyhledávejte jarní obrázky, jmenujte a 

rozlišujte druhy a změny počasí. Povídejte si o tom, co 

charakterizuje jaro: 

 

- příroda se pomalu probouzí po dlouhé zimě 

- zemědělci připravují pole k setí a sázení 

- slunce více hřeje, dny se prodlužují 

- rozkvétají první jarní květiny – sněženky, bledule, petrklíče…  

- když se pořádně zaposloucháte, uslyšíte zpěv skřivana, hvízdání kosů 

- na stromech začínají rašit pupeny, na zemi nám roste nová tráva, 

všechno kvete a roste před očima 

mailto:skolkabarevna@seznam.cz


Cílem tématu je vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě a znát charakteristické 

rysy předjaří a jara. 

Umět pojmenovat první rostlinky (petrklíč, sněženka, bledule, …). 

Učit se prožívat radost z probouzející se přírody. 

Obrázky prvních jarních kytiček – pokud je venku na procházce najdete, vyfoťte 

nám je a pošlete ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžete se s dětmi podívat na krásná videa o včeličkách ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8 

(první jarní květy pro včely) 

https://www.youtube.com/watch?v=kD_UE6nYC1g 

 (jak včeličky opylují květiny) 

https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8
https://www.youtube.com/watch?v=kD_UE6nYC1g


Na začátek se trochu vrátíme k zimě a povíme si, kdo nebo co je 

Morena: 

Lidé jí říkají Smrtka, Morana, Mořena,… Je symbolem zimy. Lidé se dříve zimy 

báli, aby měli dostatek dřeva a jídla. My si ji můžeme představit jako zimní vílu, 

které se nechce odejít a přenechat vládu jarní víle. Ale to, že zimní víla nechce 

přestat vládnout, vůbec neznamená, že by byla zima zlá. Zima není zlá a příroda 

ji potřebuje, (odpočinek přírody) jen se jí nechce odejít. Lidé Morenu vyráběli a 

s pořekadlem jí vyprovodili pryč. Posílali ji po vodě a věřili, že s ní odplave i zima 

a nastane pomalu jaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučte se s dětmi básničku, kterou odeženete zimu a společně přivoláte jaro ☺ 
 

Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme rukama) 

nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme) 

Odtáhnu tě za pačesy, (táhneme za provaz) 

za ty hory, za ty lesy. (ukazujeme hory) 

Až se vrátím nazpátek, (ťapeme prstem po ruce) 

svleču zimní kabátek. (naznačujeme svlékání se) 

Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme) 

nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme) 



Děti byly seznámeny s básničkou na dny v týdnu, můžete trénovat: 

Pondělí a úterý, středa, čtvrtek, pátek, 

celý týden pracujeme, není žádný svátek. 

Pak máme dva volné dny - sobotu a neděli, 

do přírody chodíváme – do školky až v pondělí. 

 

Naučte se s dětmi krátkou básničku, u které budete procvičovat názvy 

jarních květinek: 

Uvíjíme věneček ze všech našich kytiček. 

Zapleteme do věnečku kvítek, lístek i větvičku. 

Jaké jméno máš? 

Po dotazu „Jaké jméno máš“ necháme dítě, ať řekne jméno nějaké 

květinky. Poté básničku opakujeme dokola a přidáváme další jména 

květin. Zde je odkaz k rytmizaci: 

https://www.youtube.com/watch?v=lQKBG8wnUuE 

Zasíláme také inspiraci pro pár tanečků: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE 

https://www.youtube.com/watch?v=OTr9h0Aar9M 

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo&list=RDMp8NO5Sy5QE&

index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=_obIgcL2gg8&list=RDMp8NO5Sy5QE&in

dex=14 
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Pusťte dětem písničky, které se po návratu do MŠ budeme učit: 

Voláme jaro - https://www.youtube.com/watch?v=GeEyjC5LN6g 

(Zde najdete hudební doprovod) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holka modrooká - https://www.youtube.com/watch?v=vTOUuhAxR8k 

Na jaře, na jaře - https://www.youtube.com/watch?v=iGhpIOWJvNc 

Travička zelená - https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs  

https://www.youtube.com/watch?v=GeEyjC5LN6g
https://www.youtube.com/watch?v=vTOUuhAxR8k
https://www.youtube.com/watch?v=iGhpIOWJvNc
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Jaro, léto, podzim, zima - https://www.youtube.com/watch?v=EBwDAY3NqEc 

(Zde najdete hudební doprovod) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EBwDAY3NqEc


Přečtěte dětem krátkou motivační pohádku o tom, jak začíná jaro ☺ 

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se 

protáhlo, zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale 

kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat, tak se sluníčko dalo do práce. 

Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo obláčky a začalo pomalu prohřívat zem. A 

jaro může začít. Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo 

moc práce najít aspoň skulinku a nakouknout na svět. Mraky měly však 

převahu, a tak sluníčko raději nabíralo síly, aby mraky přemohlo další den. A 

skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo, mraky se polekaly a na 

mnoha místech se potrhaly. Tak sluníčko s úsměvem posvítilo na nový den. 

Všimlo si, že ptáčků i kytiček zase trochu přibylo, objevilo se i několik berušek, 

které také zvědavě nahlédly, jestli už je dost teplo, aby se mohly proletět. A tak 

jaro pokračovalo. Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále 

tepleji. Sluníčko z jasné oblohy sledovalo, jak se mu práce daří a spokojeně se 

usmívalo, protože jaro je tu. 

 

 

Pro inspiraci jsme pro vás vybrali krásné jarní pohádky ☺ 

Jak štěňátko dostalo chuť na med 

- https://www.youtube.com/watch?v=E68jIG6NS0I  

Krtek zahradníkem 

- https://www.youtube.com/watch?v=Z7svly54ZZk  

Včelka Mája – jak se narodila 

- https://www.youtube.com/watch?v=nB7_Ei8euMc  

Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko 

- https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U 

https://www.youtube.com/watch?v=E68jIG6NS0I
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Můžete s dětmi zkusit relaxační cvičení – vyprávějte příběh o tom, že: 
 

„jsme malá semínka, která si leží pohodlně v jemné trávě. Jen tak si tam 

ležíme a posloucháme přírodu – šum listí na stromech, ptáčci zpívají, 

broučci bzučí…v tom vidíme, jak se k nám blíží mraky a za chvilku začne 

pomalu jemně pršet (dítě/vy jemně klepete dvěma prsty o sebe, jako 

jemný déšť) potom začne déšť maličko sílit…pak zase zeslabuje, až 

přestane pršet úplně. Semínko po dešti začne pomalu, pomalu růst. – 

Dítě si opatrně sedá, protahuje se, až z něj nakonec vyroste krásná 

květinka“  

 

 

Vyzkoušejte s dětmi experiment: 

Experiment - obarvení květiny (bílý karafiát nebo tulipán) – do vody 

nasypte potravinářské barvivo. Dítě foukne kouzelným dechem na 

květinu a květina se začne pomalu obarvovat do barvy potravinářského 

barviva – míchání barev a sledování jejich prolínání (červená + modrá = 

fialová, žlutá + červená = oranžová, žlutá + modrá = zelená).  

Zde přikládám odkaz i s fotodokumentací ☺ 

 

http://www.montessoridoma.cz/?p=5221 

 

  

http://www.montessoridoma.cz/?p=5221


Během pobytu venku, při procházce plňte s dítětem úkoly, které si 

následně ✓ 

NAJDI: 

- sedmikrásku 

- pupen 

- hnízdo 

- kvetoucí strom 

- žížalu 

DOTKNI SE: 

- kůry stromu 

- trávy 

- srsti kočky, psa, kůzlete 

- jarního květu 

- kamene 

- zeminy 

POSLOUCHEJ: 

- zpěv ptáků 

- tekoucí vodu 

- šumící stromy 

- bzukot včel 

 

  



 

Sázení travičky. 

Vysvětlete si, jak se takové semínko 

zasadí. 

Nejprve naplníme květináč hlínou, 

zasadíme semínka a zalijeme. 

Musíme kontrolovat sazeničky každý den, 

jestli nepotřebují vodu. 

Každé dítě má vůči rostlině zodpovědnost 

a snaží se o ní pečovat.  



Rozstříhej květiny, brouky a správně je přiřaď. Poté pečlivě vybarvi ☺  



  



Dokresli druhou půlku obrázku ☺ 

  



Sněženku si rozstříhej, zamíchej a slep do správného pořadí podle číslic na papír. 

Poté pečlivě vybarvi ☺  



Obrázek vybarvi podle pokynů pod obrázkem ☺ 

 

 

 

  



 

Vyrob si sněženky ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázek si vybarvi, vystřihni a přelož podle přerušovaných čar ☺  



Omalovánka ☺  



Omalovánka ☺ 

  



Omalovánka ☺ 

  



Omalovánka ☺ 

  



Omalovánka ☺ 

 

  



Omalovánka ☺ 

 


