
Brouček našel sněženku 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Povídáme si doma s dětmi: 
 

• Pro motivaci dětí můžete s dětmi shlédnout pohádku s názvem „A bylo jaro“ ze sekce příběhů 
„Broučci“, zde je odkaz na pohádku „Broučci – A bylo jaro“ - na odkaz přejdete stisknutím 
klávesy CTRL a kliknutím na modře zvýrazněný název pohádky  

• Jaké kytičky znáš? A které z nich můžeme vidět na jaře? (Povídejte si s dítětem o tom, jaké 
názvy květin zná a pokuste se tyto rostliny zařadit do ročního období, kdy jej můžeme vidět – 
zaměřte se především na jarní kytičky 
Např.: petrklíč/tulipán/fialka/pampeliška/kopřiva/růže/sedmikráska/narciska/sněženka, 
bledule, aj. 

• Vyhledejte si obrázky výše zmíněných květin na internetu, a nechte dítě, aby se pokusilo 

květinu pojmenovat a určit její barvu, popřípadě velikost, tento krok s dítětem pravidelně 

v týdnu opakujte 

• O které kytičce se říká, že odemyká jaro? (Petrklíč) – ukažte si na internetu obrázky petrklíče 

• Z čeho se každá rostlinka skládá? (kořínek/cibulka, stonek, lístek, popřípadě květ) – ukažte si 

tyto části na příloze č. 1 a pojmenujte je, taktéž v průběhu týdne několikrát tento krok 

s dítětem zopakujte  

• Kdo kytičky opyluje? Co znamená, když včelička opyluje kytičku? – velmi zjednodušeným 

způsobem dítěti vysvětlete proces opylení - př. „Na jaře na větvích stromů, keřů a jiných 

rostlinek vyraší pupeny. Z pupenů vyrostou květy a listy, no a když květy vyrostou, usedají na 

ně včeličky, čmeláčci a motýli. Ti sají z těchto květů šťávu – ta šťávička se nazývá nektar. 

Včely mají pyl (to je takový žlutý prášek) z těchto květů na sobě – mají ho povětšinou obalený 

na nožičkách, sedají si z kytičky na kytičku, kde sají tu šťávu (nektar) a mezi tím přenáší pyl 

z jednoho květu na druhý, tím je květ opylován. Jeho lístky poté opadnou a začne se vyvíjet 

plod – například třešně, jablíčka, jahůdky aj.…“ – pro lepší představu použijte obrázek 

z přílohy č. 2, na němž můžete dítěti demonstrovat přenos pylu 

• Proč kytičky nesmíme trhat? – dítěti vysvětlíme, že rostlinku, kterou utrhne předurčí 
k uhynutí, zatímco z ní mohly včely sát nektar, a následně z něj tvořit med  

https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dkyprod%C4%9Bti


Hádanky:  



Úkoly pro šikovné dětičky, jejich tatíčky a mamičky, a také dědečky a babičky: 

1. Naučte se básničku, kterou můžete doplnit pohybem: 

Jaro 
Podívej se, támhle v trávě,        (dřep, rozhlížet se) 
kytička vyrostla právě,               (z dřepu do stoje) 
čechrá si zelenou sukýnku,        (stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem) 
protahuje si barevnou hlavinku. (stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu) 
K sluníčku lístky natahuje,         (stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou) 
ještě se ospale protahuje,         (–//–) 
na louce není jediná,                  (stoj snožmo, hlavou NE) 
protože jaro už začíná.               (stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem) 

 

2. Protáhněte si s dětmi tělo:  
Protažení kytičky 

Vyprávějte dítěti, jak se zasadíte semínko, sluníčko svítí, prší deštíček, semínko vystrkuje kořínky a první 

lísteček, tvoří se rostlinka, utváří se další lístečky, rostlinka roste, a nakonec utvoří květ: 

– děti reagují na váš pokyn: 

semínko – děti jsou schoulené v klubíčku 
sluníčko semínko pošimrá – děti se začnou probouzet a otevřou očička 

prší deštíček – děti pohybují hlavou 
semínko vystrkuje kořínky – děti se postupně uvolňují a protahují nohy 

první lísteček – děti natáhnou jednu ruku a pohybují dlaní a prsty 
další lístečky – děti přidají druhou ruku, dlaň a prsty 

tvoří se rostlinka – děti si stoupnou, pohybují s rukama a prsty 
květ – děti spojí dlaně a prsty nad hlavou 

– děti spontánně reagují na další vyprávění, nejdříve slovy (citoslovce) a mimicky 
dlouho svítí sluníčko – květina uvadá 

začalo pršet – kytička se zase narovnává 
housenka ukousla lísteček pampelišce – kytička se schoulí 

květina krásně voní – květina se usmívá 
přišla velká bouřka a vítr – květina se chvěje 

 

3. Jeden večer v týdnu přečtěte dětem před spaním pohádku „Sněženková 

víla“ (viz příloha č. 3), seznamte děti s dějem pohádky a zeptejte se, zda 

se jim pohádka líbila, případně s dětmi dle vlastního uvážení děj 

analyzujte 

4. Vytiskněte dítěti pracovní list v příloze č. 4, pokud nemáte možnost tisku, 

pokuste se dítěti obdobný list nakreslit, poté nechte dítě, aby kytičky 

pečlivě vybarvilo a následně, dle značení, list rozstříhalo. Dbejte při tom 

na správné držení tužky a bezpečnou manipulaci s nůžkami. Dítě poté 

jednotlivé části listu posloupně, v závislosti na velikosti kytiček, seřadí. 



 

Návrhy pro další činnosti -  bonusové úkoly pro pilné dětičky i jejich rodiče: 

5. V příloze naleznete dobrovolný úkol č. 5 – vytiskněte dětem pracovní list, 

pokud nemáte možnost tisku, pokuste se dítěti obdobný list nakreslit, 

nechte dítě, aby si pracovní list pečlivě vybarvilo, a následně, pravý 

sloupec pracovního listu, rozstříhalo. Dbejte při tom na správné držení 

tužky a bezpečnou manipulaci s nůžkami. Dítě poté jednotlivé části listu 

posloupně, v závislosti na procesu růstu rostliny, seřadí. 

6. Procvičování ukazovacích zájmen se zaměřením na rostliny – ukazujte 

obrázkové materiály (obrázky výše zmíněných kytiček) a vybízejte dítě, aby rostlinu 

pojmenovalo a ukázalo na ni „Ten tulipán/ ta fialka/ ta sedmikráska/ ten petrklíč…“ 
Slabikujeme názvy kytiček 
Stejně jako v předešlém úkolu, ukazujte obrázkové materiály (obrázky výše zmíněných kytiček) 

na internetu a vyzvěte dítě, aby pomocí vytleskávání slabikovalo názvy jednotlivých rostlin, 

úkol však může spojit s úkolem předešlým – ihned, co dítě určí ukazovací zájmeno a pojmenuje 

rostlinu, může vyslabikovat název rostliny (TU-LI-PÁN, FI-AL-KA, …) 

 

7. Trénujte s dětmi logopedii za pomoci logopedické pohádky „O jazýčkovi“, 

viz „bonusový úkol č. 7“ – pohádku čtěte a demonstrujte, dítě bude 

opakovat pohyby jazyka po vás 



Příloha č. 1 

 



Příloha č. 2



Příloha č. 3                          

 

Sněženková víla 

 
Sněženková víla byla jarní víla, která vládla všem sněženkám. Díky ní tyto jarní květinky zdobí 
zahrádky ještě před tím, než roztaje poslední sníh. Sněženková víla nosila krásné bílé šaty, ale 
přesto s nimi nebyla spokojená. 
„Všechny ostatní jarní květinové víly mají šaty krásně barevné. Jen já musím nosit obyčejné bílé,“ 
vzdychala. 
 

 
 
Marně se ji její kamarádky, Narcisková a Krokusová víla, snažily přesvědčit, že její šaty jsou 
nádherné. 
„Žádná z nás nemá tak čisté a skvostné šaty jako ty. Jsou krásně bílé jako čerstvě napadaný sníh,“ 
ujišťovala ji Narcisková víla. „Jenže na sněhu vůbec nejsou vidět. Kdo si všimne sněženek, když 
sníh ještě neroztál?“ mračila se Sněženková víla. „To tvé žluté šaty na sněhu krásně září.“ 
„Ale tvoje šaty jsou tak půvabné. Bílé šaty mívají nevěsty a ty jsou vždy nádherné,“ přidala se 
Krokusová víla. „Tak si je vezmu, až se budu vdávat,“ dupla si nožkou Sněženková víla. „Teď chci 
mít šaty barevné jako máte vy.“ 
„Ale ty si nemůžeš šaty převléknout,“ vyděsily se ostatní víly. „Jsi Sněženková víla, pokud 
nebudeš jako sněženka vypadat, nemůžou sněženky na jaře kvést.“ 
Sněženkové víle to bylo jedno. Proč zrovna ona by měla mít nezajímavé bílé šatičky? Odlétla od 
svých kamarádek a začala se rozhlížet po nových šatech. Moc se jí líbí ty žluté, jako má víla 
Narciska. Dolétla mezi narcisky a domluvila se s nimi, že si od nich jedny šaty vypůjčí. Převlékla 
se a odlétla pryč. 
Mezitím k narciskám dolétly její kamarádky a našly na zemi pohozené sněženkové šaty. Víly se 
lekly. Musí vílu Sněženku co nejdříve najít. Když nebude Sněženková víla ve svých šatech, zmizí 
sněženky ze všech zahrádek a trávníků. 

http://pohadkovavychova.cz/wp-content/uploads/2018/03/Snezenkova-vila.jpg


 
 
 
Rozlétly se každá jiným směrem. Víla Narciska k lesu, víla Krokuska k městu. Víla Narciska 
po cestě letěla kolem zahrádek. Zastavila se a rozhlédla. Ráno tu ještě kvetly sněženky. Teď už 
po nich nebylo ani památky. Všechny sněženky ze zahrádek zmizely. 
Víla Krokuska letěla kolem školky. Děti se zrovna vracely z procházky a byly nějaké smutné. Paní 
učitelky kroutily hlavami. Vydaly se s dětmi na procházku prohlédnout si jarní kytičky, ale 
nenašly ani jednu sněženku. Vůbec neví, jak je to možné.  
Krokusová víla se otočila a letěla k lesu. Takhle to nepůjde. Musí spojit síly a co nejdříve najít 
Sněženkovou vílu. Za chvilku dohnala vílu Narcisku. Pořád ještě zamyšleně koukala přes ploty 
zahrádek. Víla Krokuska jí řekla, co právě zjistila u školky. 
Víly přemýšlely, co dál. Najednou uslyšely slabounký pláč. Vydaly se tím směrem a našly pod 
větvičkou keře plakat Sněženkovou vílu. 
„Pročpak tady tak sedíš a pláčeš?“ pohladily ji po vláskách. Víla zvedla uplakaná očka a vzlykla: 
„Když já jsem tak chtěla mít krásné žluté šaty, jako máš ty, Narcisko. Jenže teď je mám a na žádné 
zahrádce už nekvete ani jedna sněženka. Co tomu řeknou ostatní květinové víly? A co tomu 
řeknou děti, když se budou chtít se svými rodiči podívat na sněženky a žádné nenajdou? 
Sněženky přece jsou tak krásné kytičky s květy bílými jako čerstvě napadaný sníh nebo jako 
půvabné šaty nevěsty. “ 
Víly se na sebe podívaly. „Takže už ti nevadí, že bys nosila obyčejné bílé šatičky?“ 
„Ale vůbec ne. Chtěla jsem zářivé šaty, jako máte vy dvě, ale vůbec jsem si neuvědomila, že bílá 
barva je také důležitá. A bez bílé barvy by žádná sněženka nebyla sněženkou.“ 
„No, naštěstí se to dá snadno vyřešit,“ usmála se Krokusová víla a vytáhla sněženkové šaty, které 
vzala s sebou. 
„Vy jste mi je přinesly?“ rozzářila se Sněženková víla a hned se do svých šatů převlékla. Zatočila 
se dokola a vzlétla. Rozletěla se nad okolní zahrádky, trávníky i parky. Všude zase kvetly 
sněženky. A mezi narciskami, krokusy a ostatními kytičkami jim to náramně slušelo. 

http://pohadkovavychova.cz/wp-content/uploads/2018/03/Snezenkova-vila-1-1.jpg
http://pohadkovavychova.cz/wp-content/uploads/2018/03/Snezenkova-vila.png


Příloha č. 4                          

 



Bonusové úkoly pro pilné broučky a jejich rodiče – (dobrovolný) úkol č. 5 

 

 



Bonusový úkol č. 7 


