
5.IB ,,ZEMĚ V JARNÍM KABÁTKU“

 ,,Otoč jarní klíč, pozdrav petrklíč“

Předjaří, Velikonoce

• Konečně nám začalo jaro! Slunce už má sílu, stromy pučí, kvetou „kočičky“, první jarní 
květiny se nás snaží zaujmout na loukách a na záhonech.

• Vyražte s dětmi do přírody toto vše pozorovat! Nastává nejkrásnější období v roce, kdy se 
příroda probouzí z dlouhého zimního spánku a zahltí nás barvami různých odstínů. Probouzí
se také hmyz, pilné včely sbírají pyl z podbělu a „kočiček“.

• Zahrajte si na zahradníky - zasejte osení na Velikonoce, nebo různé bylinky do kuchyně. 
Saláty, papriky, rajčata do pařeniště. Nebo si společně zasaďte květiny do truhlíků – narcisy, 
macešky, petrklíče aj

• Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek. Oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Jejich název se odvozuje od Velké noci, to je tajemná noc, kdy došlo ke vzkříšení. Vnímáme 
je ale také jako vítání jara a oslavu nového života.

• Symboly Velikonoc – pomlázka, barvení vajec, pečení mazance či beránka.

• Na dětském TV kanále Déčko jsou Velikonoce velmi pěkně vysvětleny, je tam i interaktivní 
velikonoční kalendář.

• Recepty na mazance – toprecepty.cz



Zrakové vnímání

• Najdi stín jarní květiny a spoj, je čarou viz příloha jaro č. 1

• Najdi stín, který nepatří do řady – příloha č. 2

Sluchové vnímání:

• Jarní květiny  - tulipán, krokus, pomněnka, bledule, pampeliška, narcis – na kterou hlásku 
začínají a končí, vytleskat na slabiky – příloha jaro č. 3

Jazyk a řeč: 

• podle obrázku hádejte hádanka – příloha č 4

• vyberte předměty, které patří k Velikonocům – příloha č. 5

Vnímání prostoru a času:

KDE je míč a KDE je kostka?

Ukazuj na jednotlivé obrázky a říkej, KDE je míč a KDE je kostka (např. kostka je nahoře - míč je 
dole; kostka je vepředu - míč je vzadu; kostka je vlevo - míč je vpravo; míč je nad kostkou - kostka je
pod míčem; kostka je za míčem - míč je před kostkou; míč je vlevo od kostky - kostka je vpravo od 
míče atd.) - příloha č. 6



ORIENTACE V ČASE: Jak roste TULIPÁN

Obrázek si vytiskni a nastříhej jednotlivá okénka, jak roste tulipán až do jeho uvadnutí. Dokážeš je 
seřadit podle toho, jak tulipán roste? Zkus vyprávět příběh o květině, která nejdříve vyroste a 
časem zavadne. Co zůstane na konci? A jak by mohl příběh pokračovat? Přece znovu od začátku…. 
Až budeš mít hotovo, tulipán si vybarvit svou oblíbenou barvou – příloha č. 7

Předmatematické představy:

Zdobení velikonočního vajíčka

POMŮCKY – Papír nebo pracovní list, tužka, fix, pastelky.

CÍL – Rozpoznávání geometrických tvarů a barev – příloha č. 8

POPIS – Nakreslíme tužkou nebo fixem téměř na celý papír tvar vejce. Nad něj nebo na místo, kam
se Vám vejde nakreslíme geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník). Můžete každý 
geometrický tvar nakreslit přímo nějakou barvou tak, aby měl každý tvar jinou barvu nebo si dítě 
tvary vybarví samo.

ÚKOL – Nejdříve si s dítětem zopakujte geometrické tvary, které jste nakreslil/a, aby je dítě 
dokázalo pojmenovat. Potom si dítě tvary může vybarvit (každý tvar jinou barvou). Úkolem dítěte 
je, nakreslit tyto geometrické tvary, barvou, kterou je vybarvilo do vejce tak, aby ho vyzdobilo.

•Pokud to budete chtít dítěti maličko ztížit, napište ke každému tvaru číslici, kolikrát má dítě ten 
daný tvar nakreslit danou barvou do vejce tak, aby ho vyzdobilo.



Enviromentální výchova:

Dej dárek vodě

pomůcky: suché pastely nebo barevné křídy, kamínky-oblázky

Při procházce venku si najděte pěkný kamínek, na který půjde dobře malovat. Nebo si ho vytáhněte 
s pomocí rodičů přímo z potůčku. Krásně jej pomalujte a vraťte zpět do vody, kde jste ho našli 
anebo vhoďte do rybníku, kam rádi chodíte na procházku. Pod vodní hladinou bude váš obrázek 
stále vidět a voda ho bude hladit a starat se o něj

Kamenná mandala jako pozdrav pro naši planetu

pomůcky: spousty nasbíraných kamínků různých tvarů a velikostí

Venku si nasbíráme větší množství kamínků a jdeme na to, naší kamennou mandalu můžeme 
doplnit i klacíky, šiškami či mechem....

Mandala je obrazec vytvořený z mnoha kamínků, dávající dohromady jeden celek. Pojďme zkusit 
poskládat mandalu jako pozdrav naší planetě Zemi, na ukončení zimy a pro nový začátek, který s 
jarem přichází. Může to být cokoli, sluníčko, úsměv, lístek, oko, nebo jen velké vyzdobené kolečko 
z kamínků.



Jemná motorika:  

Tvoření – Sněženka

Pomůcky:
barevný papír či čtvrtka, nůžky, lepidlo, bílý kancelářský papír či bílá čtvrtka, zelený papír či zelená 
čtvrtka, černý fix.



Hrubá motorika:  

Volám tě sluníčko

Volám tě, sluníčko, haló, haló – ruce k ústům, jako když voláme daleko

tepla je na světě málo, málo – mneme si ruce, jako když je zahříváme

vylez a rozežeň mraky, mraky – ruce do vzpažení, mávají ze strany na stranu

a já ti pomůžu taky, taky – ukazujeme na sebe

Inspirativní stránky:

-   www.  skolka-pripravy.cz  
-  www.insgraf.cz                           

http://www.skolka-pripravy.cz/
http://www.skolka-pripravy.cz/
http://www.insgraf.cz/


Experimenty:       
     
Jak se jaro probouzí

Pomůcky: 
- větvičky stromů, keřů
- voda
- váza

Postup:  Při vycházce si natrhejte různé druhy stromů a keřů, po příchodu domů si je dejte do vázy 
s vodou a pozorujte každý den, co se s větvičkami děje

Co se stane: větvičky v teple a ve vodě začnou pučet až se nakonec zazelenají, jiné vykvetou. Jak 
dlouho jim to trvá? 


