
Návrh činností na týden od 12.4.- 16.4. 2021

Naše milé žabičky,
 máme tady další týden a s ním pár aktivit a činností, aby nám to 
lépe uteklo. Moc Vás chválíme za plnění úkolů a přejeme Vám ať 
se Vám daří i v tomto týdnu.

                                         Vaše paní učitelky Dominika  a Pavlína

Téma: Uvijeme veněček (první jarní květiny)

Abychom Vás a děti příjemně naladily na rozkvetlé jaro, můžete využít tohoto 
odkazu a podívat se na pěkné jarní video se spoustou květin.

První jarní květy pro včely :

https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8

Poslech příběhu:
Všude bylo jaro. Voda v potocích skákala přes kameny, ptáci zpívali od 
samého rána a sluníčko nad nimi ždímalo bílé mráčky, aby mělo čisté pod 
hlavu. Všechno bylo v pohybu, jenom studánku pod skalou stále ještě 
věznil ledový příkrov a ne a ne ji opustit. Kolem studánky se sešli skřítci i 
drobounké lesní víly a všichni kroutili hlavami. Bývali zvyklí každým 
rokem vítat na tomto místě jaro svými tanečky a hasit přitom žízeň vodou 
ze studánky, jenže letos to vypadalo, že studánka nějak zaspala. Co teď? 
Pavoučci už šijí pro víly taneční šaty, pro skřítky pevné boty, ale studánka 
je přikrytá ledem jako hrnec pokličkou. Tak nad ní stáli a přemýšleli, až 
nejstarší ze skřítků povídá: „Říkávala moje bába, že když se stane taková 
věc, může pomoct jenom kouzelný jarní kvítek. Jen on dovede odemknout 
studánku, která zaspala jaro“. „Kde ale takový kvítek roste?“ To nikdo 
z nich nevěděl. Tak se rozhodli, že se rozběhnou po okolí a budou nosit ke 
studánce všechny kvítky, které potkají. Běhali lesem křížem krážem a 
trhali bledule, petrklíče, fialky, sasanky, jaterníky a pokládaly je okolo 
studánky. Ale studánka nic, ležela nehybně mezi vším tím kvítím jako 



mrtvá nevěsta. Skřítkové a víly si už nevěděli rady. A tu k nim přiletěl 
čiperný větřík a zašeptal jim do oušek: „Studánku odemkne pouze květina,
která je poslem jara. Vykvétá jako první ještě v době, kdy jsou všude 
zbytky sněhu. Má křehké bílé kvítky se zelenými kornoutky uprostřed…“



POZNÁŠ KVĚTY, KTERÉ NOSILI KE STUDÁNCE?



URČENÍ POČTU SLABIK:
Obrázky květin mohou děti rozstříhat.  Jejich úkolem bude dát vždy správný počet 
vršků (počet slabik), podle názvu květiny.

KIMOVA HRA POSTŘEH:
Zkuste si s dětmi květiny pojmenovat a zapamatovat si jejich názvy. Postupně můžete
květiny obracet a děti hádají, která květina je schovaná. Začněte od nejsnazší varianty
(jedna květina) a postupně můžete schovávat více.

PŘEDMATEMATCKÉ PŘEDSTAVY:
Spočítejte kolik je květin. Můžete si zahrát na zahradníka. Pomocí provázku vytvořte 
dva záhonky kousek od sebe (stačí jen provázek natáhnout na stůl) a sázejte květiny 
-pokládejte k provázku. Děti určují počet, na kterém záhonku je více nebo méně 
květin. Roli zahradníka si s dětmi můžete vyměnit.  

VÍŠ, KTERÁ KVĚTINA NAKONEC POMŮŽE OTEVŘÍT  STUDÁNKU, A JE 
POSLEM JARA?( vyber z obrázků) - sněženka
Skřítkové a víly posbírali vytvořené sněženky a položili je na led. Křuplo to, 
zachrastilo a ledem se rozběhly praskliny jak pavoučí nožky. Večer tančili skřítkové a
lesní víly kolem studánky a větřík, ten jim k tomu vyhrával na píšťaly.

ZKUS SI TAKOVOU SNĚŽENKU POSKLÁDAT:

Ze čtverce kancelářského papíru o rozměrech 10 x 10 cm vytvoříme kvítky 
skládáním papíru. Učitelka nejdřív předvede, jak budou děti sněženku skládat. Postup
pro poskládání sněženky je vyobrazen níže.

Sněženky můžeš nalepit na barevný papír a fixy nebo pastelkami dokreslit lístky:-)



KVĚTINOVÉ HÁDANKY:



ZAHREJTE SI PEXESO:



NAUČTE SE PÍSNIČKU:

POHYB K PÍSNI:

1. sloka
Děti jsou ve dřepu a mají složené ruce (spí). Postupně se na text v písní probouzí 
-stoupají si, protahují se a rozhlíží se kolem sebe.

2. sloka
Shází, schází – ruce na tvář, že máme trápení, poté ze dřepu vstáváme a ukazujeme, 
jak roste květina – vzpažíme ruce. Aby bylo zase slyšet zpívání – ruce k uším, 
posloucháme a konec písně tleskáme do rytmu.



PROCVIČ SVÉ TĚLO S BÁSNIČKOU:

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,
(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)

na louce není jediná,
(stoj snožmo, hlavou „NE“)
protože jaro už začíná.
(stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem)

KYTIČKA
Malička cibulka pod zemí,
(dřep, ukazujeme na zem)

že hezká kytka je, dobře ví.
(dřep, upravujeme se)

Na jaře při prvním sluníčku,
(pomalu přecházíme do stoje, třepotáme s prsty, 
jako jarní paprsky)

vystrčí ven svoji hlavičku.
(úklony hlavou do stran)

Pak stačí jen malá chvilička
(chytneme se za hlavu)

a venku je celá kytička (vzpažíme)



DALŠÍ INSPIRACE NA TVOŘENÍ, PRACOVNÍ LISTY A OMALOVÁNKY:













Přejeme Vám a dětem úspěšný týden a doufáme, že pro vás tyto úkoly a aktivity budou příjemným 
zpestřením.

                                                          Už se na Vás moc těšíme.
                                                                                           Dominika a Pavlína


