
,,Bumtarata ratata JARO buší na vrata,, 

 
Jestlipak víš, jaké období přichází po zimě?? 

 

JARO 

 

A právě o jaru jsme ti připravili na doma pár úkolů, kde se seznámíš s jeho znaky a také se 

naučíš poznat jarní kytičky  

Těšíš se?? 

Určitě ano   

Ale pozor úkolů tady máš docela hodně, viď? A příští týden budou zase další, tak nemusíš 

udělat všechny, ale vyber si třeba ty, které se ti budou nejvíce líbit   

Za každý splněný úkol si s maminkou nebo tatínkem vybarvi korálek (šablonu najdeš 

v příloze) a až se zase konečně uvidíme ve školce, můžeš si vybarvené korálky vzít s sebou a 

pochlubit se jak se ti doma pracovalo. 

 

Tak jdeme na to?? 

1. Začni tím, že si prohlédneš obrázky, popros maminku/ tatínka aby ti přečetli, co se u nich 

píše. Uvidíš hlavní znaky jara a také jarní kytičky, které si zkusíš pojmenovat  

 

 
 

 

 Zkus si s maminkou/tatínkem vyprávět podle obrázků na téma JARO JE KDYŽ….. 

 

 



 
 

 Poznáš některé jarní kytičky na obrázku? Zkus jejich jméno vytleskat 

 

 



 Popiš mamince/tatínkovi co vidíš na obrázku. Co je na obrázku přímo jarního? 

 

 
 

 

 

2. Vytleskej slovo JARO – kolikrát jsi tlesknul?? Tolik udělej panáků a dřepů  

 

3. Nakresli kytičku   

    Můžeš si nakreslit jakoukoli, která se ti líbí a můžeš se podívat na obrázky nahoře a  

    kreslit podle nich  

 

4. Zkus se naučit jarní básničku.  

     

     Když sluníčko začne hřát,                                       

        stěhuje se zima z vrat. 

    Stěhuje se z dvora letí, 

      radují se všechny děti. 

   Že se slunce směje, 

       že je pěkně hřeje! 



 

5. Píseň ,,NA JAŘE,, 

    Teď přijde pořádná legrace, popros maminku/ tatínka a zkus si doma najít nějaký hudební  

     nástroj, pokud nemáš, použij třeba 2 vařečky nebo pokličky a nebo ti také  postačí i ruce             

     nohy a hra na tělo   

     Máš? 

    Tak a teď si s námi zazpívej písničku ,,NA JAŘE,, (najdeš jí v příloze) 

     Text: ,,Na jaře, na jaře 

                čáp jede v kočáře. 

                Hej hopy, hej hopy, hej hopy hop! 

               Čáp veze sluníčko, 

               točí se kolečko. 

              Hej hopy, hej hopy, hej hopy hop !,,  

 

 

6. Pracovní list 

    Vypracuj pracovní list, který maminka/ tatínek najdou v příloze a poví ti, jak máš pracovat.  

     Pokud doma nemáte tiskárnu, nezoufej, vezmi tužku a papír a jarní deštík s mráčky si  

     namaluj podle sebe a instrukcí z pracovního listu. 

 

7. Péče o kytičky 

    Máte doma kytičky?  

    Kdo se o ně stará?  

    Zkusíš si péči o ně?  

   Co taková kytička potřebuje? 

 

8. Hry 

    Aby to tady nebylo samé učení, připravili jsme ti také 3 hry, snad se ti budou líbit. 

 

    1. Mraky 

    Pozoruj z okna mraky, připomínají ti tvarem něco? Nevypadá ten mráček nad panelákem   

    jako medvídek, auto nebo třeba čarodějnice na koštěti?  

    Fantazii se meze nekladou, schválně, jestli rodiče uvidí to co ty  

 

   2. Rosnička 

   A teď si zahraj na rosničku, nééé na tu žábu samozřejmě  ale na pána nebo paní, kteří     

   v televizi předpovídají počasí. 

   Podívej se z okna ven a řekni rodičům, jaké máme počasí, jaké počasí bude asi zítra?  

   Můžeš si počasí zkusit i namalovat. 

 

  3. Vítr  

  Máš doma bublifuk? Máš? No tak to je paráda  

  Stoupni si na balkon nebo k otevřenému oknu a zkus, kam fouká vítr a víš jak?  

  Foukni bublinu a kam poletí, tam fouká i vítr. 

 

 

 

 

 

 



9. Pokusy 

    Pokusy baví každého, viď  Tak tady máš 2, které si můžeš s rodiči zkusit. 

     

    1. Co ve vodě plave a co ne? 

 

    Pomůcky:  Mísa, voda, papírky různé síly, papírová lodička, korek, látka, dřívko,     

                      polystyren, šusťák, cokoli vás napadne 

    1. Do větší mísy nalij vodu. 

    2. Pokládej na vodní hladinu různé předměty. 

    3. Pozoruj, co plave a co ne. 

  

    2. Co se ve vodě rozpustí? 

 

   Pomůcky:  Skleničky s vodou, lžičky, sůl, kostka cukru, ocet, olej, rozpustný čaj, sypaný   

                      čaj, mouka, papír, látka, dřevo, barva….. 

   1. Do skleniček nalij vodu. 

   2. Do skleniček vkládej jednotlivé materiály nebo předměty a můžeš i zamíchat. 

   3. Pozoruj, co se rozpustilo a co ne. 

   4. U skleniček s potravinami (cukr, sůl, kousek citronu) můžeš ochutnat a poznat chuť. 

 

10. Poslech pohádky 

       Poslechni si s rodiči pohádku a zkus po poslechnutí odpovědět na otázky  

 Kdo Křemílkovi a Vochomůrkovi ukázal, kde leží semínko? (sluníčko) 

 Co zpívali semínku? 

 Co nakonec ze semínka vyrostlo? (divizna) 

 Zkusíš si také zazpívat písničku pro semínko? 

 Zkusíš o této pohádce namalovat obrázek? 

 

       https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U&t=290s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U&t=290s


11. Ferda a jeho mouchy 

       I když jsme všichni moc smutní, že tě nemůžeme mít ve školce, posíláme ti mouchu… 

       Víš jakou? 

       Poznáš jí podle obrázku? 

 

  
 

Ano určitě jsi poznal/a, že k tobě přiletěla Moucha Radost, seznámíš jí s maminkou/ 

tatínkem? 

Napíšu tady o ní krátké povídání, přečti si ho s rodiči a zkus si s nimi popovídat o otázkách, 

které pod povídáním najdete, nemusíte zvládnout všechny, můžete si vybrat ty, které se vám 

budou líbit  

 

MOUCHA RADOST 

Když přiletí moucha Radost, smějeme se, výskáme, poskakujeme. Můžeme jí očekávat, když 

se nám něco povede, dostaneme nějaký dárek nebo uděláme – li radost někomu jinému. Čím 

déle s námi bude, tím více nás bude hřát na srdíčku. 

 

 Ukaž mamince, jak se tváříš, když máš velkou radost? 

 Z čeho máš ty radost? 

 Co bys mohla/ mohl udělat, aby měl/a radost: tatínek nebo maminka, bráška nebo 

sestřička, kamarád nebo kamarádka, děda nebo babička, paní učitelka. 

 Už jsi někdy udělal/a někomu radost? 

 Jak poznáš, že má někdo radost? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Karty ,,Cesty k sobě,, 

       Vzpomeneš si na to, když si ve školce do kroužku bereme různé, hezky barevné karty? 

        Určitě ano  tak ti tady posílám jednu pro tebe a pro rodiče. 

 

 
 

 

   Líbí se vám? Mně moc. 

   Zkuste si jí s rodiči prohlédnout a popovídat si o to: 

 co se vám na ní líbí? 

 co na kartě vidíš? 

 co si myslíš, že vám karta říká? 

 

13. Skládání z papíru 

No a na konec si můžeš zkusit složit a třeba i nalepit a domalovat kytičku  

 

 
 



 
 

 

Tak a jsme na konci, doufáme, že si z úkolů vyberete a bude vás jejich společné tvoření bavit 

 
Další várku můžeš očekávat příští týden  

Držte se!!!! 

 


