
Vážení rodiče, 

Naše mateřská škola pro Vás připravila výukový materiál sloužící k plnohodnotnému 

vzdělávání Vašich dětí. Tyto materiály jsou určeny pro každodenní práci s Vašimi dětmi tak, 

aby se i nadále děti rozvíjely a vzdělávaly. Věříme, že si z vybraných činností vyberete a 

společná práce s Vašimi dětmi bude pro Vás příjemně stráveným časem. Tyto materiály si 

můžete vytisknout, popřípadě si je vyzvednout v tištěné podobě v mateřské škole (po 

předchozí domluvě). Tyto materiály jsou primárně určeny pro děti v posledním roce docházky 

do MŠ (tzv. předškoláky), ale pokud zvládnou, můžou je využívat i mladší děti. 

 

Zároveň budeme rádi, pokud nám některý z Vašich výrobků či aktivit vyfotíte a zašlete na 

mail  ms_lednice@post.cz. Hotové pracovní listy si děti přinesou do MŠ, jakmile se obnoví 

provoz. Budou jim založeny do portfolií. 

 

                    Téma tohoto týdne: JARO 

 

Cílem našeho tématu je vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě a znát charakteristické rysy 

předjaří a jara. Umět pojmenovat první rostliny (sněženky, bledule, petrklíč,..). Učit se prožívat 

radost z probouzející se přírody.. 😊 

 

1.DEN 

Paní zima se s námi pomalu loučí..  až půjdete s rodiči na procházku do parku nebo do lesa, 

zkuste se porozhlédnout kolem sebe, zaposlouchat se do zvuků přírody. Co uvidíte a uslyšíte?? 

První znaky přicházejícího jara. Věděly byste je děti vyjmenovat? 

…ano děti, máte pravdu. Můžeme slyšet zpěv ptáčků, skřivana, kosa.., zahlédneme první 

pupeny na stromech, travičku u cesty a začínají nám růst první květiny, víte, které to jsou? 

Jsou to sněženky a bledule.(Zajímavé na těchto kytičkách je, že jsou obě bílé, ale bledule mají 

žluté špičky okvětí.) 
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Víte děti, ve kterém měsíci začíná jaro? Je to měsíc březen. Víte, co se děje venku v tomto 

ročním období? Taje nám sníh, příroda se pomalu probouzí k životu. Věděly byste děti, které 

měsíce patří do tohoto ročního období? Vzpomenete si ještě na další roční období? 

Obrázky prvních jarních kytiček – pokud na ně venku na procházce narazíš, můžeš nám je 

vyfotit a poslat 😊 

  

 

 

A my se děti můžeme naučit krátkou básničku.. 

Sněženka 

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. 



Vezmi si pastelky a nakresli, jak jsi byl/a s rodiči na procházce. Co jste na procházce dělali, 

jaké bylo počasí, co a koho jste viděli? Obrázek nám pak můžeš přinést do školky a 

povyprávět nám o tom. 

Výzva pro tebe. Zkusíš ji splnit?? Můžeš zapojit sourozence, maminku i tatínka. 😊 

 

 



2.DEN 

Ahoj milé děti. Dneska bychom si mohli zazpívat písničku, kterou jste už určitě slyšely. 

Jmenuje se JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA 

V příloze č.1 budete mít celý text písničky a odkaz na Youtube. K písničce si můžete vymyslet i 

svoji vlastní choreografii. Protáhnete tělíčka a ještě se u toho dobře pobavíte. Celou sestavu 

nám můžete natočit a poslat na náš mail. Budeme moc rády 😊 

 A když jsme tak pěkně naladění děti, co naši kreativní chvilku rozvinou ještě výtvarnou 

činností.. (příloha č.2). Budete potřebovat tvrdý papír A4, bílý měkký papír, nůžky, lepidlo, 

vodovky nebo tempery. 

Nejdříve si namalujeme pomocí temper nebo vodovek modré pozadí a necháme ho uschnout. 

Pak poprosíte rodiče, aby vám pomohli z měkkého papíru vyměřit čtverec. Ten vystřihneš, 

přeložíš na půl tak, aby ti vznikl trojúhelník. Ten pak složíš do tvaru sněženky. 

 Děti, jste moc šikovné, to já dobře vím 😊 a určitě se vám to podaří složit. A kdybyste přeci 

jen potřebovaly trochu pomoc, poproste staršího sourozence nebo rodiče. 

 

 

 

 

Sněženky pak dolepíme na již připravený tvrdý papír a temperou domalujeme stonek a listy. 

A váš výtvor je hotový 😊 

 

 

 

 

 

 



3.DEN 

Dnešním úkolem bude procvičit si spojení ruky, očí a hlavičky 😊 Takže se budeme soustředit 

na to co vidíme. Budeš potřebovat tužku a pastelky. A nezapomeň si uvolnit ruce a správně 

uchopit tužku! Pomoci si můžeš krátkou básničkou : 

Ťuká, ťuká, deštíček, na široký deštníček, 

Ťuká, ťuká prstíkem, kdo je pod tím deštníkem?? (střídavě mačkáme do palce všechny prsty) 

To jsem já panenka, točí se mi sukénka. (točíme zápěstím doleva) 

Běžím, běžím k sluníčku, osušit si sukničku. (točíme zápěstím doprava) 

 

Příloha č.3 a 4 

 

4.DEN 

Tak a dnes děti, až budete na dvoře nebo půjdete na procházku, zkuste spočítat kolik kytiček, 

ptáčků a třeba i šnečků jste viděly..  až budete doma, vezměte si plastelínu a vymodelujte si je 

a udělejte si svoji malou jarní výstavku.. 

 

 



..a abychom si to počítání pořádně procvičili, podívejte se ještě na pracovní list, který jsem 

vám připravila, příloha č. 5 

😊 

 

5.DEN 

Máme tu poslední den, pátek. A já se vás děti ptám, pamatujete si co vždy musíme udělat než 

přejdeme přes silnici?? ….Ano, správně! Musíme se rozhlédnout! Říkáme si, DOLEVA, 

DOPRAVA, DOLEVA...KDO DÁVÁ POZOR, VYHRÁVÁ! Proto je velmi důležité, abychom se dobře 

orientovali. Orientaci, si můžete procvičit v naší příloze č.6 a poté také na vycházce.  

Zastav se na každém lesním rozcestí a maminka nebo tatínek ti řeknou stranu, kterou se 

vydáte. A ty musíš správně odbočit. Pokud budete přecházet přes cestu, nahlas řekni, co 

musíme udělat 😊  

Poslední úkol, který vás děti čeká, je nakreslit si na dvoře křídou „panáka“ a zaskákat si ho. 

Můžete k sobě přizvat sourozence nebo i rodiče. Učitě se rádi vrátí do svých dětských let 😊 

(dvoreček a křídy, můžete také vyměnit za lesní cestičku nebo místečko v přírodě a klacík) 

 

 

 

 



Příloha č.1 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T0Tz8ZEkAGk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T0Tz8ZEkAGk


Příloha č.2

 

 

 

 

 



Příloha č. 3  

Najdi stejné dvojice a spoj čarou. Kytičku pak vybarvi. 

 

 

 



Příloha č.4

 

 



Příloha č.5 

 

Přílo  

 

 



Příloha č.6 

 

 



Omalovánky 

 



 

 

 

 

 


