
NÁMĚTY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

8.3. – 12.3. 2021 

 Nejdříve se vydejte s rodiči, prarodiči či sourozenci na procházku a zkuste si všímat, jak se 

mění příroda ve vašem okolí. Jaké je počasí? Co se děje na zahrádkách? Jestli něco 

poletuje?... 

 Jaké kytičky jsou znamením jara? (Sněženka, bledule, petrklíč,krokus,..) 

Jejich názvy vytleskej, urči počet slabik a první hlásku (písmeno). 

Zkus najít rým (př.: sněženka x panenka, halenka; bledule x cedule, cibule; petrklíč x zima 

pryč, krokus x pokus) 

 Co potřebuje květina, aby rostla a kvetla? A kde se vůbec vzala, z čeho vyroste? (cibulka, 

semínko)  

Udělejte si pokusy: 

Č. 1 – vystřihněte z měkčího papíru (bílý či barevný) jednoduchý květ, poté přehněte 

okvětní lístky ke středu. Takto „zabalený“ květ položte na hladinu vody (např. v misce). Co 

se s květem stane?  

 
Č.2 – vezměte semínko či cibulku nějaké květiny a dejte na vlhkou vatu nebo do trochy 

zeminy a pozorujte, co se bude dít.   

 Nakresli si na papír jakoukoliv květinu a popiš z čeho se skládá…květ, stonek, list, cibulka, 

kořeny). 

 Hádanky: 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?..? 

Fialové drobné květy, všechny včelky se k ní sletí. Krásně voní do dálky hlavně drobné ….? 

 Jaké jste měli počasí na procházce? Jaké bývá na jaře počasí?   

Zopakujte kolik máme ročních období? Která to jsou, vyjmenuj? Zkus kolik máme měsíců 

v roce? Pokus se je vyjmenovat? Víš, ve kterém měsíci (ročním období) ses narodil/a? 

 Společně si vytvořte pexeso: na čtverečky papíru si nakreslete jarní motivy (jeden obrázek 

z dvojice ty a jeden rodič ) př: sluníčko, různé druhy květin, čtyřlístek, duha, prostě co vás 

napadne a pak si jej společně zahrajte. 

 Zkuste si s mámou nebo tátou udělat nějakou dobrotu, ať už pečenou nebo nepečenou. 

Pomáhejte a u toho si říkejte, čeho kolik dáváte? jestli je to méně nebo více než ingredience 

předtím? Která ingredience (přísada) je tekutá, sypká nebo pevná? Jestli se tam dává něco 

teplého či studeného? Atd.  

 Nakonec nezapomeňte pořádně pomoci s úklidem! A vše dát na své místo  

(až se zase setkáme ve školce, tak mi popovídáte, co jste dělali a jak se vám to povedlo) 

 Naučte se básničku: 

„Sluníčko nám vykukuje, příchod jara oznamuje. 

Už tu brzo bude s námi, začíná to sněženkami. 

Přidají se bledulky, pro kluky i pro holky. 

Pojďte, vyrazíme ven, přivítat tu jarní den.“ 


