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 Komunikace: Povídejte si s dětmi o tom, že nastalo roční období – jaro. Říkejte, co je 

pro toto období typické (teplejší počasí, jarní květiny, kvetoucí ovocné stromy, 

drobný hmyz, mláďata apod.). 

 Pomoc v domácnosti nebo na zahradě: Zapojte dítě do zahradních činností nebo 

doma zkuste na vatě vyklíčit řeřichu. 

 Tělesná cvičení: Zahrajte si pohybovou hru „Na zvířátka“. Dítě bude mít jeden stálý 

domeček (např. malý kobereček), ke kterému se bude vždy vracet. Řekněte dítěti, 

jaké bude zvířátko vždy před spuštěním dětských písniček z CD. Když se hudba 

stopne, dítě se musí v tichosti vrátit do svého domečku. Zkuste např. kočičku, pejska, 

hada, včelku, ovečku, žábu, medvěda. 

 Výtvarné tvoření: Nechte děti volně kreslit jarní květiny. Na zahradě si můžete zahrát 

na malíře, dítěti vyrobte ze čtvrtky malířskou paletu. Úkolem dítěte bude hledat 

různé květiny, které třením o čtvrtku zapustí několik barev. 

 Zrakové vnímání a matematická pregramotnost: Zkuste dětem na papír nakreslit 

různě poházené květiny (několik sedmikrásek, několik tulipánů, několik pampelišek)  

a v dolní části papíru vždy vázu s jedním zástupcem květiny. Úkolem dítěte bude 

přiřadit květinu do příslušné vázy (všechny tulipány do vázy, kde již jeden tulipán je).  

 Činnosti venku: Na zahrádkách se tento týden zaměřte na pozorování jarních květin 

(sedmikrásky, pampelišky, fialky, tulipány, krokusy, narcisky, modřence a další). 

Říkejte si, jaké mají květiny barvy. Zkuste se také zaměřit na poslech zpěvu 

nejrůznějších ptáků (kdykoli během dne), budete tak rozvíjet sluchové vnímání 

konkrétně figuru a pozadí. 

 Sluchové vnímání a rozvoj rýmování: Zkuste dětem dát následující rýmované 

hádanky na jarní květiny. 

Hádanky Grafomotorika (grafický cvik provádějte 

obyčejnou tužkou) 

-Fialové drobné květy, všechny včelky se k nim sletí. 

Krásně voní do dálky hlavně drobné fialky. 

-Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy – rozkvete 

vždy jeden pán. Víte který? Tulipán! 

-Mají rovnou sedm krás, zná je jistě každý z nás. 

Krásně jemné bílé vlásky mají v louce sedmikrásky.  

-Nejdřív žlutá, potom bílá, s chmýřím lehkým jako víla. 

Utrhneme pro Elišku krásně žlutou pampelišku. 

Nakreslete dítěti do dvou sloupců 

květiny, v každém řádku bude jeden 

druh (např. tulipán vlevo, tulipán 

vpravo). Dítě bude v řádcích 

vodorovnými čárami květiny spojovat 

(motivace: včelka letí od květu ke květu). 

 


