
 

„Co nám chystá jaro“ 
TÉMA PRO TENTO TÝDEN:  

„Co nám chystá jaro“  

Cílem tématu je vzbudit u dětí kladný vztah k přírodě a znát charakteristické rysy předjaří a jara. 

Umět pojmenovat první rostlinky (petrklíč, sněženka, bledule, …). Učit se prožívat radost z 

probouzející se přírody.  

Motivační pohádka „O jarním sluníčku“ Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré 

obloze. Sluníčko se protáhlo, zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale 

kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat, tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou 

oblohu, zahnalo obláčky a začalo pomalu prohřívat zem. A jaro může začít. Další den však bylo 

pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo moc práce najít aspoň skulinku a nakouknout na svět. 

Mraky měly však převahu, a tak sluníčko raději nabíralo síly, aby mraky přemohlo další den. A 

skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo, mraky se polekaly a na mnoha místech se 

potrhaly. Tak sluníčko s úsměvem posvítilo na nový den. Všimlo si, že ptáčků i kytiček zase trochu 

přibylo, objevilo se i několik berušek, které také zvědavě nahlédly, jestli už je dost teplo, aby se mohly 

proletět. A tak jaro pokračovalo. Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále tepleji. 

Sluníčko z jasné oblohy sledovalo, jak se mu práce daří a spokojeně se usmívalo, protože jaro je tu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Povídání si s dětmi:  

Jaro nám pomalu ťuká na dveře, pojďme si říct znaky jara. Jak poznáme, že se s námi paní zima 

pomalu loučí?  

Až půjdete s rodiči ven na procházku, zkuste se rozhlédnout kolem sebe, jestli tyto znaky 

přicházejícího jara uvidíte. Když se pořádně zaposloucháte, uslyšíte zpěv skřivana, hvízdání kosů, 

uvidíte přílet špačků, na stromech začínají rašit pupeny, na zemi nám roste nová tráva a začínají nám 

růst první květiny, víte, které to jsou? Jsou to sněženky a bledule. Víte, který nový měsíc nám dnes 

začal? Je to měsíc březen. V tomto měsíci nám také začíná jaro. Víte, co se děje venku v tomto ročním 

období? Taje nám sníh, příroda se pomalu probouzí k životu. Víte, které měsíce patří do tohoto 

ročního období? Vzpomenete si ještě na další roční období? A které měsíce do těchto období patří? 

Jak se jmenuje část dne, kdy přijdete do školky? Jak se jmenuje část dne, kdy máme oběd? A kdy 

chodíte ze školky domů a kdy jdete spát? Zkusíte vyjmenovat dny v týdnu? Obrázky prvních jarních 

kytiček – pokud je venku na procházce najdeš, vyfoť je a pošli   

 

 

 

 

 

 

 



K našemu hledání prvních jarních kytiček se naučíme říkanku. Můžete ji doprovázet hrou na tělo a 

rytmizovat, starší děti už zvládnou spočítat slabiky určitého slova (tá-ta, sně-žen-ka, …). Můžete zkusit 

určovat první a poslední hlásky ve slově (táta, sněženka, zima, …).  

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



JARO – ARTIKULAČNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ, 

GYMNASTIKA MLUVIDEL, HRÁTKY SE SLOVÍČKY 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kap, kap, …“ 
„Kapka, kapička, kapity kap…“ 
(potichu, nahlas, pomalu, rychle) „Bzzzz…. PÍCH“ 

(nádech, co nejdelší výdechový 
proud) 

„Mňaaaauuu….“ 
(nahlas, potichu, veselá kočička, 
smutná kočička, přehnaná 
artikulace, kroužení jazykem po 
rtech – olizování mlíčka) 

„Přivoň si ke kytičce, jak krásně 
voní.“ 
(hluboký nádech nosem, co nejdelší 
výdech ústy „áááách“) „Píp, píp, …“ 

„Píííííp, …“ 
(sluchová hra: „ptáčku, zazpívej“) „Šššššš…..“  (jako potichu, jako zvuk 

mašinky, …) 
 
„Š jako …“ (šála, švec, šátek, 
švihadlo, …) 
(sluchová hra: „probudí nás 
písmenko Š“) 
 
Básnička: „Šnečku, šnečku šišatý, 
širák máš až na paty. Šouráš se tu 
mezi ploty, švec ti ušil špatné boty. 
Šelma švícko za to může, šil je asi 
z líné kůže.“ 

„Kvak, kvak, kvaky kvak“ 
(nafukování tváří) 
 
„Jak jinak můžeme říct slovo 
ŽÁBA?“ (žabka, žabička, ropucha, 
skokan, rosnička, žabák,…) 
 
„Vyplazuj jazyk, jako když žába 
chytá mouchy.“ 

„Kolo, kolo, kolečko, točí se nám 
maličko, okolo, okolo, podívej se na 
toho.“ 
(našpul rty do písmene „O“) 
 

„drn, drn, drn, …“ 
(kolečko jede po hrbolaté cestě) 

„hop, hop, hopity hop“ 
(zajíček skáče, hopká) 
 
„Jak čichá zajíček?“ (nakrč nosík a 
přerušovaně čichej) 
 
„Zajíc má rád mrkvičku“ (vyceň 
přední zoubky, jako když 
chroupeš mrkev) 

„Co tě napadne, když se řekne slovo 
VELIKONOCE?“ (vyjmenuj co nejvíce 
věcí) 
 
„VELIKONOCE“ (zkus říkat co 
nejrychleji několikrát za sebou) 

„posílání pusinek mamince“ 
(našpulit rty – velká pusa, hodně 
pusinek za sebou, poslat pusu – na 
ruku a fouknout) 
 
„Jak jinak můžeme říct slovo 

MÁMA?“ (mamka, maminka, 

maminečka) 

„Zavolej na maminku: máááámiii, 

mamííííí, máminkó, …“ 

„Zkus vymyslet rýmy na slova: 

strom, stromek, stromeček.“ 



 

Aby nám to jaro už opravdu přišlo, naučíme se písničku, a to jaro společně přivoláme (kdyby to přeci 

jen ještě neklaplo, stejně se ji naučte a ve školce jaro písničkou jistě přivoláme). 

 

 



Milé děti, dneska si zkuste vytvořit papírové sněženky, které si vystavíme ve školce, jakmile se 

uvidíme. Je to velmi snadné, všechny jste šikulky a určitě to zvládnete.  

Co budete potřebovat: papír, nůžky, barevný papír a lepidlo.  

Na bílý papír si obkreslíte ruku a vystřihnete – to poslouží jako květ sněženky. Poproste maminku 

nebo tatínka a společně ze zeleného papíru vystřihněte stonek a list. Pokud nemáte barevný papír, 

nevadí, prostě a jednoduše to vybarvěte.  

Budeme se moc těšit na vaše sněženky, pokud poprosíte rodiče, vyfoťte nám vaše výtvory a pošlete 

prostřednictvím e-mailu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  



 


