
JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA 

Jelikož nemůžeme být spolu, připravili jsme pro vás činnosti na práci doma. Moc by nás potěšilo, 

kdybyste vaše výrobky, výkresy, pracovní listy po otevření školky donesli a následně udělali výstavu. 

 

Venku svítí sluníčko, krásně hřeje a sníh taje. Zkuste si s maminkou povyprávět, jaké jsou znaky jara, 

jarní tradice (vynášení zimy), jaké jsou změny v počasí, jak se budeme oblékat, když už mrazík necení 

zoubky, jaké změny nastávají ve vašem okolí (příroda, včeličky, hmyz…) 

 Paní Zima se své vlády nechce vzdát, a proto se může stát, že ještě bude padat sníh nebo teplota 

klesne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poproste maminku, aby vám přečetla pohádku, se kterou budeme následně pracovat: 

 

 

Otázky k textu: 

1. Co si přála sněženka? 

2. Splnilo se jí to? 

3. Když měly děti najít sněženku, našly ji? 

4. Proč ji nenašly? 

5. Byla smutná, když ji déšť smyl všechny barvičky ze sukénky 



Protáhneme si tělíčko 

 

Voláme jaro 

Haló, všichni vstávejte! (voláme, ruce u rtů) 

Jaro opět vítejte (máváme). 

Celou zimu jste jen spali (ruce pod hlavou, spíme) 

Protáhněte svoje svaly. (cvičíme nad hlavou rukama) 

Raz a dva, levá a pravá (pochodujeme) 

Rozcvička je vzdycky zdravá. (upažujeme) 

Tak už všichni vstávejte, (voláme) 

Jaro opět vítejte(máváme) 

 

 

 

 

 

 

 



HÁDANKA 

 

 

 

BÁSNIČKA: 

Ťuky, ťuky na vrátka 

Ťuky, ťuky na vrátka, 

řeklo jaro voňavě. 

Otvíralo poupátka, 

čmáralo si po trávě. 

Čmáry, čmáry na zeleno, 

na červeno, na žluto. 

Všechno už je ustrojeno, 

všechno už je rozvito. 

 

 

 

 



Zkuste vytvořit 

 



 



 



 

 

 



Potřebujeme: Barevný papír, nůžky, kelímek od jogurtu, lepidlo, 

temperky 

 

 

 

 

 



Potřebujeme: bublinková folie, temperky nebo vodovky, molitanová výplň 

z balíčků, fix černý 

 

 

 

 

 



Matematická představivost: 

Prostorová orientace 

Vyrob si pár kytiček (nakresli a vystřihni) a zahraj si na vílu, která je na jaře 

probouzí. Tu, kterou probudíš umísti po místnosti a říkej, kde se nachází. Např. 

pod židli, na poličku, vedle křesla atd… 

Pojem malý a velký, krátké a dlouhé (můžete popisovat cokoli co vidíte) 

Tvary a barvy – určujeme barvy čehokoli (červená beruška, bílá sněženka…) 

Hra s barvami: (obdoba hry čáp ztratil čepičku) 

                          „Jaro našlo kytičku a ta měla barvičku…“ 

Hledáme po místnosti barvičku, která se určí. 

 

Pokud máš možnost vytiskni si pracovní listy a zkus je vypracovat  



 

 

 



 

 

 



Rozvoj řeči 

Na procházce si můžeme rozvíjet slovní zásobu: 

„Z nebe slunce vidí svět, pověz …(jméno dítěte), co všechno může uvidět. 

Procvičování sloves: 

Př. Co dělá pejsek (štěká), co dělá zvon (bimbá), co dělá vlak (jede)… 

Procvičování citoslovcí: 

Př. Jak dělá zvoneček (cililink), jak dělá kočička (mňau), jak dělá ptáček (píp)… 

 

 

 

Grafomotorika 

Dej pozor na správné držení tužky, položit do peřinky (tužka leží 

mezi palcem a ukazováčkem), konec tužky směřuje k loktu, úchop – 

palec a ukazováček drží tužku, na prostředníček si sedne 



 

 



 



Jazykové a literární vnímání 

pohádka 

 „krtek zahradníkem“ https://www.youtube.com/watch?v=Z7svly54ZZk 

„krtek a vlaštovka“ https://www.youtube.com/watch?v=MMyloyuG80k 

„ skřítek Racochejl –jak otevíral jaro“ 

https://www.youtube.com/watch?v=dZLOUUbUH8s 

„Broučci a bylo jaro“ https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c 

 

Prohlížejte si knížky a časopisy, popisujte předměty 

Poslech čtené pohádky od maminky 

vytleskávejte a slabikujte , můžeme jakákoli slova ble-du-le, kro-kus, tu-li-pán, 

sně-žen-ka, vla-što-vka… 

dbejte na správnou výslovnost 

 

Hudební výchova 

Použij své tělíčko jako hudební nástroj, tleskej v rytmu písně na stehýnka, 

zadeček, do dlaní, na ramínka… 

Vzpomeneš si na nějakou jarní písničku? 

Nápověda: Na jaře, na jaře 

                     Kočka leze dírou.. 

                     Vozilo se na jaře 

                      

Písně „vozilo se na jaře“ https://www.youtube.com/watch?v=oVlCaeK-K9o 

          „ Beruško půjč mi jednu tečku“ https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ 

          „ Jaro dělá pokusy“ https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw 
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Pohybová hra 

 

 

 

 

 



Zkus pojmenovat a popsat 

Doplňující obrázky k tématu, omalovánky 

 

 



 

 

 



Omalovánky 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 


