
Distanční výuka – Jaro klepe na vrátka 15. – 26. 3. 2021 

 

Ahoj děti.. 

 

bohužel je před námi další týden, kdy nemůžeme být spolu ve školce a tak jsem 

pro vás připravila pár úkolů a inspirací na tento týden alespoň takto. 

 

Blíží se nám konec zimy a přichází čas sluníčka, kytiček, mláďátek a Velikonoc. 

Proto jsem si pro vás připravila téma Jaro klepe na vrátka. 

 

Jarní měsíce jsou březen, duben, květen. Jaro začíná 20. března. Je to den jarní 

rovnodennosti, den i noc jsou stejně dlouhé. (12 hodin) 

Na jaře na stromech vyraší pupeny, z těch poté vyrostou květy a listy.               

Po opylování lístky květu opadnou a z květu se začne vyvíjet plod, než nám 

však vyroste, už jsme v jiném ročním období :) 

 

Jaro je i obdobím ptačího zpěvu. Zkuste se s rodiči na procházce zaposlouchat 

do zvuků. Na jaře mají ptáčci na spěch, vyhledávají svého partnera a budují       

s ním hnízdo, potom sedí na vajíčkách. 

 

V březnu začínají kvést první kytičky, začínají se sázet první semínka               

do skleníků, a na zahradě nás čeká spoustu práce. Proto kdo máte možnost, běžte 

pomáhat maminkám a tatínkům na zahrady, anebo se vydejte na procházku.       

 

 Poznáš jarní květiny? 
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Krokus                                                                                            Narcis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fialka 

 

 

 Petrklíč 

 

 

 

Podběl 



 Vytleskej názvy květin, urči počet slabik a první hlásku 

 

 POHÁDKA O SEDMIKRÁSCE – potřebujeme „hudební nástroj“ 

nejlépe vařečky, kostičky, nebo naplněné Kinder vajíčko, lžičky apod. 

Budeme hrát deštíček a sluneční paprsek.  

 

Byla jedna malá sedmikráska a ta bydlela v malém domečku pod zemí. 

Vždycky na zimu zatáhla záclonku na okně, vlezla do postýlky a celou zimu 

spala a spala. Jak si tak spí, najednou slyší, že jí něco budí. Někdo ťuká. Je 

to deštík, který ťuká do okapu. Má svou klepací písničku: (hrajeme na 

nástroje) Ťuk, ťuk, kapy, kap, ťuká deštík na okap.  

Sedmikráska se posadila v postýlce a ptá se: „Deštíčku, copak chceš?“ 

(hrajeme na nástroje) „Poznáš to, až otevřeš“. „Já vím, ty chceš, abych 

vykvetla, ale to já nemůžu, venku je ještě zima, já bych nastydla“, povídá 

ta malá spáčka, přikryje se a už zase spí. Najednou zase ťukání, a to ťuká 

sluníčko paprskem: (hrajeme na nástroje) Ťuk, ťuk, klepy klep, tiše ťuká 

paprsek. „Sluníčko, copak chceš?“ (hrajeme na nástroje) „Poznáš to, až 

otevřeš“. „Já vím, ty chceš, abych vykvetla, ale to já nemůžu, venku je ještě 

zima, já bych nastydla,“ povídá ta malá spáčka, přikryje se a už zase spí. 

Tak se sluníčko domluvilo s deštíčkem, že zaťukají společně. (hrajeme na 

nástroje) Paprskem, kapičkou, ťuká déšť i sluníčko. „Copak vy tu chcete 

zas?“ (hrajeme na nástroje) „Poznáš to, až pustíš nás.“ „Tak dobře, co mám 

s vámi dělat,“ řekla sedmikráska, vyskočila z postýlky, roztáhla záclonku, 

oblékla si krásný klobouček a vykvetla na paloučku. Právě tam přiběhly 

děti, uviděly novou sedmikrásku a začaly se radovat, že je tu konečně 

opravdové jaro. Začaly zpívat jarní písničku a kolem sedmikrásky tancovat. 

Jaro je tu!!  

Zazpívejte si písničku o jaru, jako děti z pohádky. 
 

 Odkazy na písničku: Jaro už je tu https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA 

 

 Zopakuj si i písničku, kterou jsme se ve školce spolu učili Jaro, léto, 

podzim, zima https://www.youtube.com/watch?v=EBwDAY3NqEc&feature=emb_logo 

 

 

 Vyrobte si domácí modelínu a vytvořte z ní nějakou hezkou květinu. Buď 

podle vlastní fantazie, nebo kterou uvidíte při procházce v přírodě. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA
https://www.youtube.com/watch?v=EBwDAY3NqEc&feature=emb_logo


 

• Květinové hádanky  

 

Každý na to kouká, civí. 

Na jaře se dějí divy – rozkvete vždy jeden pán.   

Víte který? 

 

 

 

Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká?  

Uprostřed máš sluníčko, okolo běličká… 



 

Malá kytka celá bledá  

ze sněhu ven cestu hledá.  

Při teplotě na nule rozkvétají ...  

 

 

 

 

 

 

 

Na nevelkém stonečku  

spousta žlutých zvonečků.  

Každý z nich má k jaru klíč.  

Copak je to? ... 

 

 

 

 

 

 

 

Trojdílná sukýnka bílá a malinká,  

nosí ji panenka, má jméno...  

 

 

 

 



 Nauč se básničku Jaro 

 

 

 



 

 

 

 

 



 Prostorová představivost  

Následující aktivita se jmenuje Diktát. Budete potřebovat jakékoliv barevné 

kostky (nebo jiné předměty) a zástěnu mezi Vás a dítě. 

Aktivita spočívá v tom, že si sednete ke stolu naproti dítěti a mezi vás postavíte 

cokoliv, aby dítě nevidělo, co máte před sebou. Z barevných kostek sestavíte 

obrazec a následně dítěti  popisujete, kterou kostku má kam dát, aby mu vznikl 

stejný obrazec. 

Příklad: Mám tady modrou kostku. Vpravo hned vedle ní leží žlutá kostka. 

Vlevo od modré kostky leží hned vedle ní červená kostka. 

Tip 1: Začněte úplně jednoduchými obrazci – například tři kostky hned vedle 

sebe v různých barvách. 

Tip 2: Pozor na zrcadlové zobrazení. 

Tip 3: Používejte předložky nad, pod, vpravo od…,  

Tip 4: Vyměňte si role. 

 

 Kamínky - připrav si 5 - 10 kamínků, které najdeš venku při 

procházce. Zkus je různě přidávat a odebírat – podle instrukcí rodiče. Urči jejich 

počet, kolik bylo odebráno/přidáno. Kde je jich více/méně. Porovnej jejich 

velikost, barvy, zkus z nich složit obrázek. 

 

 Pusťte si písničku “Jaro dělá pokusy“ a dobře si jí poslechněte. 

Odkaz na písničku: https://www.youtube.com/watch?v=XXvJzbjr9u8 

 

Otázky a odpovědi  

 Jaké pokusy zkouší jaro? 

 Poslouchali jste dobře?  

 Které květiny a rostliny zkouší?  

 Kdo všechno se raduje? 

 Jak se chová někdo, kdo má radost?  

 Přeci tancuje! Pusťte si písničku ještě jednou a vymyslete taneček. 

Můžete třeba i s dospělákem. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XXvJzbjr9u8


 Tvoření …vytvoř si kytičku….Víš jak se jmenuje? 

 

o Barevné trojúhelníky přelož podle návodu  

o Přilep na papír 

o A domaluj stonek a listy tulipánu…nezapomeň,  

že kytička nelítá ve vzduchu …. 

o Můžeš domalovat další věci do obrázku 

Takhle nějak by například mohl tvůj výrobek vypadat, ale 

je to jen a jen na tobě jestli tam domaluješ i něco jiného 

(jinou kytičku, sluníčko, broučka atd.) 

 

 

 
 

 

 Cvičení na protažení těla a  dobrou náladu 

https://www.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0 

 

 Můžete si s maminkou upéct něco dobrého: 

 

RECEPT NA PRO  

-------------------------------------------------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0


1x     cukru krupice 

1x           mléka 

 polohrubé 2x 
mouky 

1/2    oleje 

2     vejce 

1 x              kypřící prášek 

1x           vanilkový cukr 



Milé , vše nasypte do  

a zamíchejte . Potom nezapomeňte 

 vymazat a abyste neměly 

mastné ruce, použijte  . Potom  vše 

co jste zamíchaly v  nalijte za 

pomoci maminky do vymazané  

.Potom je potřeba dát do rozehřáté 

, ale to udělá  maminka, protože je 

to moooooc horké!!!! Až bude 



hotová nezapomeňte ji pocukrovat. Uvařte 

si  a maminka a pochutnejte si 

♥. Nezapomeňte dát ochutnat tatínkovi 

😊. 

 

 
 

 

A to už je všechno 😊.  

 

Mějte se všichni moc hezky, těšíme se na Vás a na naše společné chvíle 

ve školce. 

                                                                      

                                                           Vaše paní učitelky 


