
Dobrý den, naši zelenáčci, maminky a tatínci       

 

Všechny Vás moc zdravíme a doufáme, že se Vám úkoly 

líbily, protože tento týden pokračujeme. Minulý týden 

jsme měli jarní téma a my si ho ještě prodloužíme. 

Venku to sice vypadá, jako by se nám vracela zpátky 

zima, ale třeba se nám společně povede jaro konečně 

přivolat       Tento týden bude méně pracovních listů, 

ale nebojte, vynahradíme to jinými úkoly       

Moc děkujeme za všechny fotky z domácího tvoření, 

udělaly nám velkou radost!       Budeme rády, když nám 

nějaké fotky pošlete na náš email.  

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište nám: skolkabarevna@seznam.cz 

Mějte se sluníčkově a dávejte na sebe pozor. 

Vaše paní učitelky ze zelené třídy       

 

VSTÁVEJ SLUNÍČKO HOLALA 

PŘEDŠKOLÁCI: 

• sluníčka – nakreslit puntíky podle zadání 

• jaro – vybarvit kytičky podle zadání (např. 4 doprava červeně, 2 dolů žlutě…) 

• berušky a kytičky podle zadání 

 

STŘEDŇÁCI: 

• jarní květiny 

 

MALÁCI: 

• omalovánky 
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AKTIVITY: 

• poznávání kytiček 

• aktivity na doma       

• jarní procházka 

• sázení semínek 

• jarní hra 

• výroba motýlka 

BÁSNIČKA: 

SLUNÍČKO 

Pohladilo jednou slunce 

chladnou jarní zem. 

Na květinky zavolalo: 

„Hola, pojďte ven! 

Která z vás má odvahu, 

vykouknout ven ze sněhu?“ 

Hlásí se ta malinká, 

malá bílá sněženka. 

JARNÍ ROZCVIČKA: 

Haló, všichni vstávejte! (voláme, ruce u pusy) 

Jaro opět vítejte. (máváme) 

Celou zimu jste jen spali, (ruce pod hlavou, spíme) 

protáhněte svoje svaly. (protahování) 

Raz a dva a levá, pravá, (pochodujeme) 

rozcvička je vždycky zdravá. (upažujeme) 

Tak už všichni vstávejte, (vyskočit od země) 

jaro opět vítejte. (máváme) 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

     SEDMIKRÁSKA      PETRKLÍČ 

 

 

       KROKUS       SNĚŽENKA 



        FIALKA       KONVALINKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMPELIŠKA            TULIPÁN 

 



 



 



 

 

Budete potřebovat:  

• osení – nejlépe ječmen, pšenici nebo žito (dá se sehnat 

přímo i velikonoční osení) 

• misku, květináč nebo hrníček 

• hlínu 

• trpělivost       

 

Postup: 

Do květináče/misky/hrníčku si dejte dostatečné množství hlíny. Na hlínu semínka těsně vedle sebe 

(čím víc, tím líp) a poté zase hlínu. Zalejte a dejte na místo, kde svítí dost sluníčka. Občas zalít, ale 

nepřelévat. Děti můžou kontrolovat, jak jim osení roste a můžou se o rostlinku starat       

 



 



 


