
  

 

Vážení rodiče a milé děti z červené třídy ☺ 

Opět Vás všechny moc zdravíme a doufáme, že se máte v rámci možností dobře, 

případně že všechno pěkně zvládáte. Také děkujeme všem, kteří nám zasílají 

fotky z domácího tvoření. V tomto týdnu se budeme nadále věnovat krásnému 

ročnímu období – probouzející se jaro. Týdenní plán tedy pokračuje v duchu:  

„Vstávej sluníčko holala“ 

V přípravě naleznete plno inspirací a námětů, které můžete s dětmi doma dělat. 

Připomínáme, že pro předškolní děti jsou povinné pracovní listy, které nám 

vypracované odevzdáte po návratu do MŠ. Příprava je určena pro všechny děti a 

my doufáme, že Vám bude dobrou inspirací.  

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. ☺ 

 Cílem tématu je vzbudit v dětech zájem o probouzející se přírodu. 

Vedeme děti k poznávání změn počasí a střídání ročních údobí přírody. 

Pozorujeme ptáčky, zvířátka a zelenající se rostlinky.  

 

A protože můžeme na jaře pozorovat plno probouzejícího se hmyzu, přečtěte 

dětem několik zajímavých informací o housenkách, ze kterých se potom 

stanou motýlci: 

Z každé housenky se jednou stává motýlek. Motýlů u nás žije mnoho druhů a i 
jejich housenky se liší svým zbarvením. Housenka má hodně nohou a živí se listy. 

Některé housenky, třeba housenky běláska, tak mohou způsobit zahrádkářům 
velké škody, protože ničí úrodu zelí nebo květáku. Housenka se po čase zakuklí a 
z kukly se vylíhne motýl. Motýl má různobarevná křídla a hlavičku se sosáčkem, 
kterým saje nektar z květin. Víš taky, že existují motýlci, kteří létají v noci, když 
ty spíš? Těm se říká můry a jejich křídla nejsou tak barevná jako u motýlů, kteří 

létají ve dne. Vývoj motýlka v krátkém videu:  

https://www.youtube.com/watch?v=ocWgSgMGxOc 
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Můžete dětem pustit krátkou pohádku „Včelka Mája a motýl“ 

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

Seznamte děti s krátkými básničkami: 

Housenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=36V0xBhbO7U 

„První, druhá, třetí, čtvrtá, k tomu pátá kulička. 

K první jenom oči přidám, a bude to hlavička. 

Už tu stojí v celé kráse, housenečka malá,  

přimaluj jí ještě lupen, ráda by si dala.“ 

Brouk: 

„Leze, leze brouk, 

vítr do něj fouk.  

 (foukneme) 

Otáčí se dokola,  

(otáčíme se na zadečku) 

zavolejte doktora. 

(voláme) 

Převalil se brouk.  

(převalení na záda, třepeme končetinami)“ 

 

Jarní básnička s ukazováním: 
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Přečtěte dětem text písničky, případně vám vkládáme hudební doprovod: 

https://www.youtube.com/watch?v=DDZWWg9aWWo 

Housenečka malá, 

leze po listě. 

Časem zakuklí se, 

to já vím jistě. 

V kukle on bude spáti,  

síly bude nabírati. 

A ve správný den, 

motýl vyjde ven. 

Sluníčko, sluníčko - https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws 

Okolo Frýdku cestička - https://www.youtube.com/watch?v=v1Kbgu-jOOA 

Pusťte dětem jarní cvičení: 

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

 

Řekněte si s dětmi pár hádanek: 

Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá 
koule z oblohy. (Sluníčko)  

Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká? Uprostřed máš sluníčko, okolo běličká. 
(Sedmikráska) 
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A pro šikovné a tvořivé děti tady máme návod na to, jak si vyrobit sněženku: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gqrr0R8mfwQ&list=PL8EnulGMRd0mCD

NAJjtpZwsBNWc8ic7wJ 

Nebo louku jarních květinek: 

https://www.youtube.com/watch?v=w_4MCejfPMA&list=PL8EnulGMRd0mC

DNAJjtpZwsBNWc8ic7wJ&index=3 

 

Povídejte si s dětmi o změnách nejen v okolní přírodě, ale i o zahrádkách, kde 

můžete pozorovat také změny: 

Co je všechno na jaře na zahrádce potřeba udělat?  

- v březnu a v dubnu začíná období, kdy se vysazují stromy, keře, sází se 

zelenina, bylinky a kytičky 

Dokážete vyjmenovat, jaké zahradní náčiní potřebujete k odstranění 

plevelu, prořezávání větví nebo hnojení? 
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Prohlédněte si s dětmi obrázky bylinek: 

Znáte nějaké bylinky? A víte, k čemu takové bylinky slouží?  

- šalvěj, heřmánek, rozmarýn, tymián 

- bylinky jsou prospěšné našemu zdraví, mají léčivý účinek, můžete si z 

nich například uvařit čaj nebo udělat mastičku 

Používáte některé v kuchyni?  

Řekněte si s dítětem jaké a k čemu je přidáváte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vytleskávejte podle počtu slabik tato slova: 

- jaro, louka, travička, sněženka, lopata, pampeliška, strom, rýč, kolečko, 

bylina,… 

Dále si můžete vymyslet vlastní, poznávat písmenko na začátku slova/na 

konci slova.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udělejte si doma s dětmi POKUS ☺  

Zde je video-návod, jak by to mělo vypadat: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Uvn--OdRsY 

A zde je foto dokumentace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělejte si s dětmi doma trochu té jarní atmosféry a udělejte si doma POKUS. Děti si kytičky 

vybarví. Každá květina jinou barvou. Po vybarvení si je vystřihnou. Až budou mít vystřižené 

všechny, složí okvětní lístky do středu květiny. Teď bude třeba nějaký větší tác s vodou. 

Květinu dítě položí na hladinu a ta se začne sama rozvíjet. Květiny dítě pokládá postupně. 

Čeká, až se rozvine. Poté pojmenuje barvu květiny a zvíře, které je zobrazeno na květině. 

Může i pojmenovat první hlásku, na kterou zvíře začíná a vymyslet i další slova, začínající 

stejnou hláskou. ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=4Uvn--OdRsY


 

 

  



Můžete si s dětmi vyrobit kouzelné sluníčko: 

Tohle krásné sluníčko jistě děti zabaví a ještě si procvičí dech a foukání do brčka. 

Vytiskněte šablonu sluníčka a děti si ji vybarví a vystřihnou. Pokud chcete, lze 

práci zjednodušit a vytisknout sluníčko rovnou na žlutý papír. Poté je potřeba 

nastříhat paprsky dle čar. Jakmile je sluníčko nastříhané, začnete skládat dle 

fotografie. Vytvoříte jakési lopatky, díky kterým se pak sluníčko bude točit. Pak 

budete potřebovat nějaké vyšší víčko. Třeba od krabice od bot. Do toho si 

píchnete špendlík. Doprostřed sluníčka také udělejte díru. Nasaďte sluníčko na 

krabici (na špendlík), vezměte brčko a dejte se do foukání. Sluníčko se bude 

točit.  

Tady přikládáme i video. ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=wE7wNvuEiAU 
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1) Rozstříhej obrázky podle čáry. Pak je nalep na papír ve správném pořadí tak, jak se vyvíjí 

motýl. ☺ 

2) Prohlédni si na obrázku housenku. Spočítej, kolik článků má její tělo. Vezmi si pastelky 

a první článek vybarvi oranžovou, druhý zelenou a třetí žlutou barvou. Nakonec 

vybarvi housence i zbytek těla tak, aby bylo zachováno stejné střídání barev. ☺ 

3) Někteří motýli mají na křídlech barevné vzory. Motýl v naší omalovánce má ale křídla 

bílá. Ozdob mu je nějakým zajímavým vzorem. ☺ 

  



Vybarvuj políčka v obrázku podle počtu puntíků ☺   



Pojmenujte všechen hmyz, který na obrázku najdete. Poté mají děti za úkol spočítat 

jednotlivé druhy hmyzu a zapsat počet do rámečku. Komu nejdou číslice, nakreslí tolik teček, 

kolik našel hmyzu. ☺  



  



Děti vybarvují kytičky v bludišti dle pokynů: 4 – zelená, 2 – modrá, 5 – oranžová, 3 – červená, 

3 – růžová, 1 – žlutá ☺ 

 

  



Omalovánka ☺ 

  



Omalovánka ☺ 


