
 

Vážení rodiče a milé děti,  

Všechny Vás i malé žluťásky velmi zdravíme!  Pro inspiraci do 

dalších dnů Vám zasílám pár úkolů na téma „Vstávej sluníčko 

holala“ na týden 8. – 12. 3., které se týká již přicházejícího 

jara. Tato příprava bude spíše orientovaná na procvičení – 

pracovní listy, vybarvování, počítání… a příští příprava bude 

více praktická, máte se na co těšit. ☺ Budeme moc rádi, když 

se necháte inspirovat a možná zapojíte i zbytek rodiny. ☺  

V případě dotazů prosím obraťte se na náš e-mail nebo tel. 

číslo 739 862 422. Předškoláci prosím nezapomínejte, že 

pracovní listy jsou pro vás POVINNÉ. Budeme rádi také za 

zpětnou vazbu – fotky, ale také připomínky, co příště zlepšit. 

Přejeme Vám krásné a pohodové dny!  

Vaše Paní učitelky ze žluté třídy 

 

 

 Pozorování - prvních kytiček, návratu ptáčků, hmyzu, 

probouzející se přírody a změn, poslouchání zvuků v přírodě… 

 Sebeobsluha – SAMOSTATNOST při oblékání, méně využívat 

dopomoc, uklízení a udržování pořádku ve hračkách, 

samostatnost při jídle… 

 Povídání – dodržování daných pravidel (společenských, 

domácích…), uspořádání dne, měsíců – dle obrázků, umět 

pojmenovat, seřadit správně 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

Tento pracovní list můžete využít několika způsoby: 

1. Pojmenuj si kytičky, vystřihni a zahrajte si pexeso 

2. Spoj odlišnými barvami kytičky, které mají stejný stín, vybarvi a pojmenuj 



 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



Malý bouček spinkal v trávě 

Malý brouček spinkal v trávě, (dřep, spíme) 

probudil se dneska právě, (do stoje, protahovat se) 

protáhl si nožičky, (protahovat nohy) 

hlavičku i ručičky. (protahovat hlavu a ruce) 

Na nohy vzal bačkorky (ruka ukazuje na nohy) 

a utíkal do školky. (běh na místě) 

 

Včelí medvídci 

 

 

  



Pohybová hra „Kuba řekl“ 

Velice jednoduchá postřehovka, která se líbí hlavně menším dětem. 

Pravidla: 

Vedoucí dává dětem příkazy uváděné "Kuba řekl" (Např. Kuba řekl, sedněte si.) 

Děti je plní. Když ale vedoucí vynechá "Kuba řekl", tak nesmí děti zareagovat. Kdo 

se splete, tak vypadne. Špatné příkazy se uvádějí buď špatným jménem, nebo bez 

jména. (Např. "Pepa řekl sedněte si." "Sedněte si.") 

Vedoucí může děti plést špatnými pohyby (nebo k tomu můžeme využít ty děti, 

které se již spletly a vypadly). 

 

 

  

Cvičení na doma + jarní pohádky  

- https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE – cvičení s Míšou 

- https://www.youtube.com/watch?v=0C4b8j54tW4 – moc pěkné video pro děti 

na téma jaro, od p. učitelek Pozlovice  

- https://www.youtube.com/watch?v=Fq2Sj__8IwQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA  – jarní písničky 

- https://www.youtube.com/watch?v=54taDGaLWEI – roční období 

- https://www.youtube.com/watch?v=dZLOUUbUH8s 

- https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c 

- https://www.youtube.com/watch?v=MMyloyuG80k 

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

- https://www.youtube.com/watch?v=cztEfhtsMrc –jarní klasické pohádky 
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https://www.youtube.com/watch?v=54taDGaLWEI
https://www.youtube.com/watch?v=dZLOUUbUH8s
https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c
https://www.youtube.com/watch?v=MMyloyuG80k
https://www.youtube.com/watch?v=RrsqaWyqyBI
https://www.youtube.com/watch?v=cztEfhtsMrc


 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Pohádka O Jarním sluníčku 

 

  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 a mraky se 

polekaly a na mnoha místech se potrhaly a 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. 

 

 

 

  


