
ZIMO, ALOU PRYČ, OD JARA MÁM KLÍČ !!! 

Po tématu pohádek se přeneseme do reálného času a budeme si všímat změn okolo nás, zejména 

změn v přírodě, která se začíná probouzet ze zimního spánku. Začíná malý boj mezi zimou a jarem. 

Zima se nechce jen tak vzdát své vlády, ale jaro sílí a je připravené převzít moc. Proto si při častých 

procházkách všímejte změn ( počasí, sluneční svit, rostliny, zvěř, hmyz,…) a vyprávějte si o nich 

s rodiči. 

POHYB-využijte les k delším procházkám (chůze do kopce, z kopce, překonávání překážek, házení 

šišek, přeskakování kaluží ),pozorování, poslouchání 

 -zkuste při vycházce splnit tyto úkoly Jarní procházka 

HUDBA- hudební hádanky , vrátíme se ještě do pohádek, tentokrát si můžou zahádat a 

zavzpomínat i rodiče Hudební hádanky z večerníčků 

 -poslouchejte zvuky v přírodě (ševelení korun stromů, zpěv ptáků, bzučení včeliček, šumění 

vody,apod..), zahrajte si hru, při vycházce se zastavte, zavřete oči  a pojmenovávejte zvuky okolo 

sebe 

KNIHY A PÍSMO-zkuste doma prozkoumat knihovnu a najít jarní pohádku(kde se píše o 

příchodu jara, o sluníčku, o jarních květinách nebo probouzejících se zvířátkách) nebo jarní verše, 

budeme se těšit na vaše knižní úlovky 

STOLNÍ HRY-vystřihněte a poskládejte jarní obrázek Jarní skládanka I 

      -najdi na velkém obrázku všechny obrázky z pravé části Hledání částí v celku 

MANIPULACE-vystřihni si z papíru jarní kytičku, vymaluj a poskládej okvětní lístky do středu

 

https://cz.pinterest.com/pin/338121884533592065/
https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0
https://cz.pinterest.com/pin/338121884518013474/
https://cz.pinterest.com/pin/656821926883047701/


VODA A PÍSEK-do velké mísy nalij vodu a polož poskládanou kytičku, pozoruj co se stane

 

POKUSY A OBJEVY-zkuste na navlhčené vatové tampony položit semínka(řeřicha,mungo,…)a 

pozorovat klíčení semínek(nezapomeňte se o semínka starat, potřebují dostatek vody, teplo a 

sluneční svit), těšíme se na ukázky vašich semínkových zahrádek 

DÍLNA-tentokrát náročnější úkol pro šikovné kutily, zkuste si vyrobit travňáky 

Budete potřebovat maminčinu starou silonku, zeminu a travní semínko nebo semínka bylinek, 

plastovou nádobku, plastová víčka od lahví, nůžky, tavnou pistol a šikovné ruce 

Inspiraci najdete v odkazechTravňáci I  Travňáci II  Travňáci III 

Opět bude třeba se o semínka dostatečně postarat, potřebují vodu. Tak kdopak bude mít nejdelší, 

nejhustší travní porost? 

ATELIÉR-necháme se inspirovat říkankou  

Včera táta na venku  

našel první sněženku, 

vedle petrklíč,  

zima už je pryč 

a zkusíme naší první sněženku, jakou techniku si zvolíte je jen a jen na vás 

Inspirace Sněženka I Sněženka II Sněženka III Sněženka IV 

KOSTKY-poskládejte jakýkoliv symbol jara z různých stavebnic (např. sluníčko,kytičku,…) 

Na závěr několik říkanek a písniček s jarní tématikou 

Březnové říkanky 

Na jaře, na jaře 

https://cz.pinterest.com/pin/338121884533592133/
https://cz.pinterest.com/pin/338121884533592119/
https://cz.pinterest.com/pin/338121884533592111/
https://cz.pinterest.com/pin/338121884533592090/
https://cz.pinterest.com/pin/850898923325682977/
https://cz.pinterest.com/pin/544302304949016151/
https://cz.pinterest.com/pin/551479916865697888/
https://cz.pinterest.com/pin/338121884522424484/
https://cz.pinterest.com/pin/338121884526393955/


Utíkejte ven, pozorujte, vnímejte, 

poslouchejte !!!!!  

I naši třídní šneci si to užívají každý den venku, dokonce poprvé potkali sněhovou hromádku. 

  

Opět se těšíme na milé zpětné vazby. 

 


