
Milé děti ze třídy Krteček,  

opět pokračujeme v distanční výuce. V týdnu od 15.-21.3.2021 jsme pro Vás připravily nové 

téma – Sníh už taje, slunce svítí, roste už i první kvítí. Jak jistě víte, v měsíci březnu se začíná 

probouzet příroda. Dokážete popsat, co se děje venku v tomto ročním období? Jak se nazývá 

toto roční období?  Zaměříme se tedy na budování kladného vztahu k přírodě a pomocí příběhu, 

říkanky a obrázků si zopakujeme charakteristické rysy předjaří, jara a jarních květin. 

Zdravíme všechny děti, paní učitelky Petra a Martina 

 

 

               

 

 

 

 



1) AKTIVITA – ČTENÍ POHÁDKY  

Poproste rodiče, aby Vám tuto pohádku přečetli a poté nakreslete obrázek vystihující 

děj příběhu. 

Motivační 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, 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. 

 

 

2) AKTIVITA – BÁSNIČKA S POHYBEM  

Nyní se trošku protáhneme.  

Jaro začíná 

Podívej se támhle v trávě,   (dřep, rozhlížet se) 

kytička vyrostla právě,   (ze dřepu pomalu do stoje) 

čechrá si zelenou sukýnku,   (stoj snožmo, ruce v bok, kroutíme zadečkem) 

protahuje si barevnou hlavinku.  (stoj snožmo, opatrně naklánět hlavu) 

Sluníčku lístky natahuje,   (stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavu) 

ještě se ospale protahuje.   (stoj roznožmo, ruce nad hlavou, úklony do stran) 

Na louce není jediná,    (stoj snožmo, ruce a hlava „ne, ne“) 

protože jaro už začíná.   (stoj snožmo, ruce dělají velké kruhy před tělem) 

 

    

                               



3) AKTIVITA – PRACOVNÍ ČINNOST  

Vytvořte si papírové sněženky, které si pak vystavíme ve školce. Je to velmi snadné, 

všechny jste šikulky a určitě to zvládnete.      

Co budete potřebovat: papír, nůžky, barevný papír a lepidlo.  

Postup: Na bílý papír si obkreslíte ruku a vystřihnete – to poslouží jako květ sněženky. Poproste 

maminku nebo tatínka a společně ze zeleného papíru vystřihněte stonek a list. Pokud nemáte 

barevný papír, nevadí, prostě a jednoduše to vybarvěte. 

 

              

 

 

 



4) AKTIVITA – HUDEBNÍ ČINNOST  

Aby nám to jaro už opravdu přišlo, naučíme se písničku, a to jaro společně přivoláme. 

Pokud někdo neumí noty, nebo nemá doma klavír, nevadí. Naučte se alespoň slova a 

jakmile se potkáme ve školce, zazpíváme si písničku společně u klavíru. 

 



5) AKTIVITA – VENKOVNÍ   

Zkus najít venku na procházce vše, co vidíš na obrázku. Své objevy si poznač. Pokud 

najdeš něco jiného, co souvisí s jarem, dokresli do tabulky. 

 

    

 

 

 

 

 

 



6) AKTIVITA – GRAFOMOTORICKÉ CVIČENÍ 

Spoj sluníčko s jednotlivými květinkami.  Obrázek si vybarvi. 

 

 

 

 

 

 



7) AKTIVITA – OMALOVÁNKY 

Vybarvi omalovánky jarních květin.  Dokážeš je pojmenovat? 

 

                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                    

            Přejeme Vám mnoho zábavy při těchto jarních aktivitách. 


