
ÚKOLY PRO MĚSÍC BŘEZEN, VZLÁDNETE JE DĚTI VŠECHNY? :) 

Náměty pro práci s dětmi doma

S blížícím se jarem s dětmi na procházce pozorujte změny v přírodě, sledujte a poznávejte 
první květiny, jaké potkáte zvíře. Popovídejte si o tom, že zima už končí a přichází jaro. 
Můžete si u toho zopakovat, jaké máme roční období.
Děti si pak do níže přiloženého listu můžou označit, co všechno už jste viděli. Vypracovaný 
list pak dejte prosím dětem do školy a společně se na to podíveme. 

JARO
Udělej tečku u toho úkolu, co jsi splnil :) 

NAJDI DOTKNI SE 
Sedmikrásku ____ Kůry stromu___
Sněženku ____ Trávy___
Žížalu ___ Kamene___
Kočičku (rostlinu) ___

POSLOUCHEJ PŘIVOŇ SI K
Zpěv ptáků___ Trávě __
Tekoucí vodu___ Jarnímu vzduchu__

Rozkvětlé květině__

TROCHU POHYBU
Zaskákej si panáka __
Zajezdi si na kole__
Běž na procházku do lesa___
Zahrej si nějakou hru s míčem __



• Vyzkoušejte si doma společně nasadit řeřichu nebo osení. Mužete si u 
toho popovídat, jak roste rostlinka, co všecho potřebuje k tomu, aby 
mohla vyrůst. Dítě může zkusit zakreslit, jak rostlinka roste a obrázek pak
přinést ukázat do školky. 

• Taky si společ můžete udělat pokus: utrhněte si sněženku a tu pak dejte do
obarvené vody a sledujte, co se s ní bude dít. Dítě může opět rozdíl dvou 
sněženek nakraslit a přinest do školky. 

• Děti si můžou vyrobit papírové sluníčko, které si pak můžou pověsit třeba
v pokojíčku. 
K výrobě budete potřebovat:  žlutý papír, lepidlo, nůžky, pastelky nebo 
fixy. 

• Vyrobte si společně vázu plnou kočiček. K výrobě budete potřebovat: 
barevný papír, temperové/vodové barvy/pastelky/ fixy, lepidlo, vatu. 

• Dále si děti můžou nakrestlit jarní zahrádku. Obrázek děti opět můžou 
přinést ukázat do školky. :) 

• Nakreslete si sluníčko pomocí voskovek a vodových barev. A přineste se 
nnám s ním pochválit, jak se vám podařilo. 

• Můžete využít vršky z pet lahví a poskládat si motýlka, tulipán, narcis. 
Stejným způsobem mužete využít i lego a poskládat si z něho cokoliv s 
jarní tématikou. 

• Zkuste si chytit sluničko do zrcátka - „pouštění prasátek“. 

• Zahrajte si společně kuličky – varianta na doma – důlek si vytvoříte 
pomocí nitě, ze které uděláte kruh)  - u této hry procvičujte počet ( kdo 
má víc, kdo má míň, o kolik).
 
Říkanka-Přijel kmotr
Přijel kmotr z Poličky, 
přivezl nám kuličky:
červené, zelené, 
hliněné, skleněné. 
Pro Kačku
do sáčku, 



pro Aničku
do pytlíčku, 
pro kluky, 
do ruky. 

• Další hru kterou si můžete zahrát je hra „ zima, teplo, přihořívá, hoří“ - 
ukryjte nějaký předmět a dítě ho bude mít za úkol najít. Společně s dětmi 
vymyšlejte co hřeje, co ještě svítí. 

• Zkuste si spolu vytleskávat slova, která se týkají jara, určte si u toho kolik
je tam slabik, na jaké písmenko či slabiku slovo začíná a končí. 

Říkanka k zahnání zimy: 
Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme rukama)
nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme)
Odtáhnu tě za pačesy, (táhneme za provaz)
za ty hory, za ty lesy. (ukazujeme hory)
Až se vrátím nazpátek, (ťapeme prstem po ruce)
svleču zimní kabátek. (naznačujeme svlékání se)
Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme)
nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme)

Říkanku můžete doprovázet pohybem, měnit intonaci hlasu, vytleskávat a 
vydupávat rytmus. 

Říkanka- Jaro začíná

Podívej se támhle v trávě, (dřep, rozhlížet se)
kytička vyrostla právě, (ze dřepu pomalu do stoje)
čechrá si zelenou sukýnku, (stoj snožmo, ruce v bok, kroutíme 

zadečkem)
protahuje si barevnou hlavinku. (stoj snožmo, opatrně naklánět hlavu)
Sluníčku lístky natahuje, (stoj roznožmo, ruce natahovat nad 

hlavu)
ještě se ospale protahuje. (stoj roznožmo, ruce nad hlavou, 

úklony do stran)
Na louce není jediná, (stoj snožmo, ruce a hlava „ne, ne“)
protože jaro už začíná. (stoj snožmo, ruce dělají velké kruhy před 

tělem)



Básnička - Sněženka (František Hrubín)

Táta včera na venku 
našel první sněženku. 
A hned vedle petrklíč, 
zima už je pryč.

Zimo, už jdi pryč, 
zimo, zimo, už jdi pryč, 
jaro si už chystá klíč. 
Otevírá jarní branku, 
jmenuje se petrklíč.

Jazyková hra "slovní řetězec" – Dítěti řeknete říkanku "Byla jedna slepička, 
co hledala zrníčka. Na zahradě místo zrnka našla žížalu." Hra pokračuje tak, že 
úvodní říkanku dítě zopakuje celou.  Pokaždé když dítě zopakuje říkanku tak  
řekne jiné slovo co slepička našla (housenku, hrách, mák, list ...). Dítě má 
bezchybně zopakovat všechna slova tak, jak byla přidávána a nakonec přidat 
jedno slovo. 

Básnička -  Březnové pozdravení

Dobrý den, řekne sněženka
za tenkou okenicí sněhu.

Dobrý den, řekne potůček
a vyrazí ven z břehu.
Pak stébla trávy zelené
napřímí se a vstanou
a sníh se kamsi vytratí
s tichounkým na shlednou.

Další doporučení pro rodiče předškoláků:

 Zapojujte děti do co nejvice pracovních činností- pomoc při vaření, úklidu, 
práci na zahradě. 

S dětmi si čtěte a popovídejte si o tom, co slyšely. Podněcujte děti k 
samostatnému souvislému vyjadřování („ řekni mi pohádku“), dávejte si 
hádanky, zahrajte si slovní fotbal. 

Procvičujte jemnou motoriku – samostatné oblékaní, zapínání knoflíků, 



zavazování tkaniček. Dále zkuste dohlednout na správné držení tužky při 
kreslení a práci v pracovních sešitech. 

Snažte se s dětmi, co nejvíc chodit do přírody a sportovat.

Zahrajte si s dětmi nějakou stolní hru ( pexeso, karty, člověče nezlob se...). 
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