
Vážení rodiče, milé děti, 

máme tu jaro! Počasí je spíše aprílové, chvílí sníh a chvíli 

opravdové jarní paprsky.  Jaro je krásné roční období, ve 

kterém vše zase ožívá a získává novou sílu. Dětem 

můžeme ukazovat, jaké změny v přírodě probíhají - tráva 

začíná být zelenější, paprsky silnější a dny delší. Začíná 

poletovat hmyz, pomalu se objevují první kytičky, 

charakteristické svými barvami. Při procházkách můžeme 

sbírat kamínky a klacíky - zkoumat jejich tvar a strukturu, 

porovnávat velikosti. Název tohoto tématu je: „Vítáme jaro!“ 

 

Víte, kdy začíná jaro? 

První jarní den označujeme také jako jarní rovnodennost, což znamená, že noc a den 

jsou stejně dlouhé. Od tohoto dne se noc zkracuje a den prodlužuje, to trvá až do 

letního slunovratu, kdy je den dvakrát delší než noc.  Tatínkové a maminky, také 

jste se ve škole učili, že jaro začíná 21.3.? Astronomové pro rok 2021 stanovili 

počátek jara na 20. 3. a tímto dnem bude jaro začínat až do roku 2047. V roce 

2048 se už ale posune na 19.3. Mohou za to přestupné roky. Tak jak to bylo dříve podle učebnic, tedy 

21. března, se děti budou učit až v roce 2102. (https://radiozurnal.rozhlas.cz/prvni-jarni-den-20-

nebo-21-brezna-6224343 ) 

 

Tento materiál je zcela dobrovolný a slouží jako inspirace, není povinnost jej vypracovávat a 

odevzdávat. 

 

 Motivační básničky, které se s dětmi můžete společně naučit 

- tyto básničky je možné doplnit pohybem → děti více baví, snáze si ji zapamatují a k tomu 

ještě zapojí svoje tělo   

- nechte vybrat děti, která se jim více líbí 

 

Sluníčko se probudilo!  

na oblohu vyskočilo,  

umylo se v jarní rose,  

zamrkalo, 

protáhlo se! 

 

 

 

 

 

 

Vyšlo slunce, zasvítilo, (chůze)  

na nebi se otočilo, (ruce v bok, otáčení)  

každá kytka maličká (podřepy)  

radost má ze sluníčka. (ruce v bok a 

otáčení) 

 Ke slunci se naklání, (úklony stranou ve 

vzpažení)  

listy z hlíny vyhání. 

 

 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/prvni-jarni-den-20-nebo-21-brezna-6224343
https://radiozurnal.rozhlas.cz/prvni-jarni-den-20-nebo-21-brezna-6224343


 Otázky, které můžete položit dětem k tématu  

- rozvíjíme tím vyjadřovací schopnosti a rozumovou složku 

 

1. Jaká jsou roční období? + spočítáme je (můžeme popsat všechna roční období 

charakteristickými znaky) 

2. Ve kterém ročním období začínají růst kytičky, kvetou stromy, probouzí se příroda? 

3. Jaké může být na jaře počasí? 

4. Co se na jaře děje se sněhem? 

5. Jaké můžeme na jaře nosit oblečení? 

 

 Hádanky 

 

o Pod sněhem se tiše krčí, na paprsky čeká, nevadí, že vítr hučí, voní do daleka. 

(sněženka)  

 

o Hřeje, co mu síly stačí, kytičky to těší, směje se na kluky ptačí, na auta i pěší. 

(sluníčko) 

 

o  Žížaly mu nevěří, venku chodí bos, pěkný hlásek, černé peří, oranžový nos. (kos)  

 

 

o Nechvátá a nepospíchá, nezná žádný velký spěch, pomalu a zvolna dýchá, domek 

nosí na zádech. (šnek) 

 

 Výtvarná aktivita 

 

 „Kočičky“ 

- určitě je všichni znáte, trhání na veřejném prostranství je 

ovšem zakázáno, můžete si je ale nakreslit  

Potřebujete: 

papír,  pastelky/fixy/vodovky 

Postup: 

Na papír nakreslíme hnědou barvou větvičky. Pokud máme 

vodovky či tempery, prstem vytvoříme šedé obtisky. Můžeme 

je ale také namalovat pastelkami.  

! Kdo chce, může mít celé kočičky ve váze – vystřihne si 

z papíru vázu a přilepí na výkres nebo ji namaluje a poté 

teprve maluje větvičky. 

 

 

 Mandala – sluníčko 

- v překladu znamená ornament, kruh, je to symbol jednoty a rovnováhy 

- tvoření a pohyb = ideální kombinace 

Potřeby: 

různé přírodniny – kamínky, klacíky, listy, prázdné ulity šneků, šišky… 

 



Postup: 

Dle fantazie vytvořte z přírodnin obrázek slunce. Jde o harmonickou a společnou práci, 

při které si budete užívat čerstvého vzduchu, děti budou procvičovat jemnou a hrubou 

motoriku a také fantazii a představivost   

 

Pokud budete chtít, můžete se vytvořeným sluníčkem pochlubit a poslat na náš email 

www.msmchfotky@seznam.cz , budeme rádi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udělejte si společnou procházku do přírody 

- při procházce můžete pozorovat přírodu, popisovat ji a pojmenovávat – jak vypadá jarní 

příroda? Jak vypadala ta zimní? 

- hledat hmyz, první kytičky, poslouchat ptáčky…hledat vhodné kamínky na KAMÍNKOVÁNÍ 

 

 Hudební aktivita 

 melodii určitě každý znáte, zazpívejte si společně 

 využijte např. vařečky k rytmizování, případně postačí i ruce k tleskání 

 

 Sluníčko, sluníčko 

 Sluníčko, sluníčko, 

popojdi maličko, 

sedíš tu u cesty, 

stane se neštěstí, 

něco tě zajede. 

1. sloka 

Elce pelce strejček Nimra 

koupil šimla v Kadani, 

ani nevíš, jak to šimrá, 

když mi lezeš po dlani. 

2. sloka 

Podívej se, zvedá krovky, 

asi někam poletí, 

do nebe, či do Stromovky, 

hádej, hádej, hádej potřetí. 

 

3. sloka 

Nevím, nevím, nemám zdání, 

počkej s nataženou dlaní, 

snad se vrátí za chviličku, 

i ty malý popleto, 

letí hledat osmou tečku. 

4. sloka 

Nevrátí se, nevrátí se, 

nevrátí se, nevrátí se, 

tak je to! 

Refrén 

Sluníčko, sluníčko, 

popojdi maličko, 

sedíš tu u cesty, 

stane se neštěstí, 

něco tě zajede. 

 

Video k písničce – Čiperkové: 

https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws&ab_channel=%C4%8Ciperkov%C3%A9  

 

http://www.msmchfotky@seznam.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=YP7T2Ji3gws&ab_channel=%C4%8Ciperkov%C3%A9


 Travička zelená 

1. sloka 

Travička zelená, 

to je moje potěšení, 

travička zelená, 

to je moje peřina. 

2. sloka 

Když si smyslím, 

na ni sednu, 

když si smyslím, 

na ni lehnu. 

3. sloka 

Travička zelená, 

to je moje potěšení, 

travička zelená, 

to je moje peřina.

 

Video k písničce: 

https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs&t=2s&ab_channel=24SNAiLSMEDiA 

 

 

 Logopedické cvičení 

 

 

 

  „Přivoň si ke kytičce, jak krásně voní.“ 
(hluboký nádech nosem, co nejdelší výdech ústy „áááách“) 

 
 
 
 

 Kvak, kvak, kvaky kvak“ 
(nafukování tváří) 

 
 
 
 

  
 
 

 Kroužení jazykem po rtech – olizování mlíčka 

 

 

  

  „posílání pusinek mamince“ 
(našpulit rty – velká pusa, hodně pusinek za sebou, poslat pusu – na ruku a 
fouknout) 

 
 

 
 

 „Kap, kap, …“ 
„Kapka, kapička, kapity kap…“ 
(potichu, nahlas, pomalu, rychle) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs&t=2s&ab_channel=24SNAiLSMEDiA


 Pohybová aktivita 

 využijte video rozcvičky na našich webových stránkách 

 v přílohách na webu pod tímto materiálem najdete Pozdrav slunci pro děti 

 zkuste si při vhodném počasí zahrát s dětmi skákacího panáka 

 Hra „Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum“ 

Vyvolávač – ten, kdo říká Cukr, káva…stojí vpředu, otočen čelem vzad, ostatní 

se k němu snaží při jeho odříkávání doběhnout. Jakmile odříká, otočí se a 

nikdo se nesmí pohnout, jinak se vrací na začátek.  Kdo se nejdříve dotkne 

vyvolávače, vyhrává a je novým vyvolávačem.  

 

 Pokus 

- jaro se svým pučením a rašením přímo láká k jarním pokusům 

- zasaďte si fazolku a pozorujte, jak klíčí 

Potřebujete: 

fazolku nebo slunečnici, vatu nebo hlínu, vodu, fólii, izolepu, nůžky 

Postup: 

Vatu/hlínu dejte do fólie a navlhčete. Vložte fazolku a uzavřete, abyste uvnitř vytvořili 

„skleník“ a dejte na okno. Stačí už jen pozorovat. Pokud by byla hlína/vata příliš vyprahlá, 

opět navlhčete. (na obrázcích je použitá slunečnice) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Můžete využít pohádku a písničku: Křemílek a Vochomůrka – vstávej 

semínko 

Klíčení: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik&ab_channel=Z%C3%A1zra%C4%8Dn%C3%A1p%C

5%99%C3%ADroda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik&ab_channel=Z%C3%A1zra%C4%8Dn%C3%A1p%C5%99%C3%ADroda
https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik&ab_channel=Z%C3%A1zra%C4%8Dn%C3%A1p%C5%99%C3%ADroda

