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 JARO – Povídejte si s dětmi, ptejte se a nechte je, co nejvíce odpovídat samotné – Co 

je jaro? (roční období); Které roční období ještě znáš? (léto, podzim, zima); Které 

měsíce v roce patří k jaru? (březen, duben, květen); Věděl/a bys, kdy jaro začíná? 

(21. březen) 

 

  Pověz mi znaky jara? Jak ho poznáš? Co bys mi o něm řekl/a? (více svítí sluníčko, 

začíná být tepleji, více prozpěvují ptáci, častěji může pršet, přestáváme nosit teplé 

zimní oblečení, budou Velikonoce – svátky jara, kvetou kytičky) 

 

 Které jarní kytičky znáš? (PAMPELIŠKA (Smetanka lékařská), KROKUS, SNĚŽENKA, 

BLEDULE, PETRKLÍČ (Prvosenka jarní), FIALKA, NARCIS, TULIPÁN) 

 

 Teď si s dětmi pohrajte s názvy – zadávejte jednoduché úkoly např. : Vytleskej slovo 

BLEDULE * BLE-DU-LE ..kolik má slabik?( správně, tři); (pe-tr-klíč, kro-kus, sně-žen-ka, 

tu-li-pán, fi-al-ka, nar-cis,pam-pe-liš-ka)…; Na které písmeno začíná 

Pampeliška?(bledule,krokus,tulipán.....); Na které písmeno končí? Jakou má barvu? 

(atd., třeba vás napadnou i jiné otázky) 

 

 Pomocí publikací, časopisů nebo nějakých obrázků dohledejte kytičky, o kterých jste 

si povídali, ať je i názorně vidí a konkrétně pojmenují. Pokud budete mít možnost 

nějaký obrázek rozstříhat, udělejte si z něj jednoduché puzzle(rozstříhat na 4 -8 dílů) 

a děti mohou skládat. Nebo ať si zkusí kteroukoliv kytičku namalovat. 

 

 Jestli znáte písničku o jaru, nebojte se spolu ji zazpívat. Naučte se básničku:  

 

Táta včera na venku 

našel prví sněženku. 

Vedle petrklíč, 

zima už je pryč. 

Nebo i jinou, kterou znáte. 

 



 VELIKONOCE – popovídejte si s dětmi o Velikonocích – Co to jsou Velikonoce? Jaké 

máme tradice/zvyky? Jak dlouho trvají? Jaké máme symboly? (vajíčka, pomlázka, 

beránek, zajíček, mazance, jidášky, řehtačka,…)   

 

 Vyrobte si kraslici – vyfouknuté vajíčko zdobte čímkoliv, co vás napadne a můžete 

vyzkoušet i více technik (např.: malování barvami; kresba voskem nebo lihovým 

fixem; polepování bavlnkami, papírem, korálky, látkou, různými semínky, vločkami, ..) 
Pokud máte možnost, zasejte si do misky či květináče řeřichu nebo obilí a až vám 

poroste, tak si jej dozdobte vašimi kraslicemi. 

 

 Udělejte si grafický cvik, vezměte list papíru a nakreslete na něj menší vejce – teď se 

děti budou snažit nakreslit jedno vejce vedle druhého (nejde o to, aby byla dokonalá, 

ale aby si co nejvíce uvolnily zápěstí, upevňovaly správné držení tužky a cvičily 

trpělivost). 

 

 Společná práce – tentokrát se budete snažit o spolupráci: vašim úkolem je pokusit se 

něco upéct (beránka, perníčky, mazanec, jidáše - je to na vás) - děti ať vám pomohou 

s vážením, odměřováním, mícháním či hnětením, zdobením, ale také s úklidem po 

práci. 

(pokud se budete chtít s výtvory „pochlubit“, klidně vyfoťte a pošlete mi na mail: 

uni.sluni@seznam.cz) 

 

 Vyrobte si velikonoční přání – stačí list A5 přeložený na půl, nakreslete nějaký 

velikonoční motiv (vejce, zajíček, pomlázka, beránek, kuřátka - nechávám na vaši 

fantazii, můžete doplnit i jinou technikou, kterou znáte) - přáním můžete potěšit 

někoho z vašich blízkých. 

 

 A ještě se naučte básničky :  

Hody, hody, doprovody, 

Já jsem malý zajíček, 

Utíkal jsem podle vody, 

Nesu mnoho vajíček. 

                     *** 

          Kluci proutky chystají, 

          pomlázky z nich splétají. 

          Ája, máma, babička 

          barví bílá vajíčka. 
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