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Ahoj děti! 

Po týdnu se vám zase hlásí paní učitelka Míša a Dana!  

Všimli jste si, jaké se venku dějí změny? Určitě jste si zpívali tu 

naši písničku o sluníčku a přivolali jste ho! Venku už nám totiž 

začalo jaro 😊 Máme tu pro tebe další úkoly, které bychom společně 

dělali, kdybychom byli ve školce. Zkusíš je všechny splnit?  

 

 Hned na začátku se naučíme básničku s pohybem (básničky + písnička ve videu), 

paní učitelka Míša všem posílá pozdrav: 

https://youtu.be/3ducM5PESlw 

 

 

Haló, všichni vstávejte,   - dáme ruce před pusu a voláme do dálky 

 jaro opět vítejte,    - rukama ukazujeme kupředu (pojď ke mně) 

 celou zimu jste jen spali,   - ruce složíme pod hlavu, jako když spíme 

 protáhněte svoje svaly.   - zvedneme obě paže a ukážeme, jak jsme silní 

  

https://youtu.be/3ducM5PESlw
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 Po zimě se probouzí rostliny a začínají kvést. Zkus si doma udělat malý 

experiment, abys zjistil, jak se ze semínka stane rostlinka: 

Pokusy – klíčení semínek: 

a) Pozorování semínka ve sklenici 

Potřebujete: hrách (příp. fazole, ale ty trvají déle), zavařovací sklenici, vatu / 

papírové utěrky 

Sušený hrách ponořte na přes noc do vody, urychlí to klíčení. Ráno vystelte 

sklenici vatou či papírovými ubrousky, hrách dejte do sklenice někam na okraj, 

abyste mohli pozorovat změny a zalejte trochou vody, aby byla vata vlhká (ne 

ponořená ve vodě). Pravidelně s dětmi proplachujte vodou, a pozorujte, jak 

semínko roste, potrvá to 

několik dní. 

Obměna: Zkuste založit 

sklenice dvě, ale tu druhou 

položte někam, kde nebude 

mít světlo, nebo ji 

nezalévejte. Vysvětlete 

dětem na pokusu, že 

rostliny potřebují k životu 

vodu a světlo  

 

 

b) Klíčky na svačinku 

Potřebujete: mungo fazole / čočku / hořčičná semínka aj., plastovou misku (např. 

od jogurtu, mascarpone, poslouží 

i pet lahev), podtácek / větší 

miskuSemínka opět namočte 

přes noc do vody. Ráno si 

vytvořte klíčící misku: do 

prázdné nádoby udělejte několik 

děr, nebo rozřízněte pet lahev 

napůl a vespod vyřízněte křížky. 

Dovnitř dejte semínka, 

uzavřete, položte do větší misky 

(kvůli odkapávání) a 2x denně 

proplachujte a vodu nechte 

odtéct. Po 3 dnech budou 

semínka vyklíčená. Můžete je 

přidat do salátu, nebo je 

posypat na chleba, jako já    
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 Teď ještě jednou. Zopakuj si s maminkou nebo tatínkem, jak probíhá růst 

rostlinky (semínko -> kořeny -> listy), a PŘIŘAĎ tyto názvy k obrázku (dej tu část 

rostliny např. do kroužku) 

 

 

Když teď už víme, jak semínko dokáže růst, naučíme se ještě jednu básničku s pohybem 

(video): 

Z malinkého semínka, které v zimě spí, - turecký sed, kolíbeme se ze strany na 

stranu 

roste, roste rostlinka, když se probudí.  - spojíme dlaně a směřujeme je vzhůru 

Protáhne se, protřepá, vykukuje do světa. - protáhneme se, z ruky uděláme 

„dalekohled“ a podíváme se skrz ni 

Povystrčí hlavičku, leze z hlíny ven. - dřepneme si, poté vyskočíme do 

vzduchu 

Ukáže se sluníčku: „Přeji dobrý den!“  - usmějeme se a zamáváme 
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 Teď tu pro tebe máme jeden pracovní list. Na obrázku jsou květiny narcisky… ale 

jejda! Chybí jim stonek! Vezmi si zelenou pastelku a zkus ho domalovat. 



5 
 

 Máme tu pro tebe další květinový úkol. Zkusíš spojit barvy k jarním 

květinám (květ + list)? Maminka nebo tatínek ti řeknou, jak se jmenují. A 

až půjdete příště na procházku, zkuste je venku najít. 
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 Na jaře se rodí také mláďátka. Tužkou zkus spojit mládě  

s jeho maminkou, opakuj si při tom, jak se jmenují. 
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 Kdybychom byli ve školce, učili bychom se tuhle písničku. Zazpíváš si ji taky? 

 

Zpívaná např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=HB7n1pMZXOc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HB7n1pMZXOc
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 A když už jsme u těch čápů, můžeš si jednoho vyrobit: 

 

Potřeby: rulička od toaletního papíru, tempery, fixy, bílý papír, lepidlo, 

drobné větvičky / nastříhaný papír 

Děti nechte pomalovat ruličku (=komín). Namalujte dětem na bílý papír 2 

kolečka (=hlava a tělo) a trojúhelník (=zobák) a společně zkuste 

vystřihnout, fixami domalujte zobák, oči, popř. peří a slepte dohromady.  

Na vrch ruličky navrstvěte větvičky či papír nastříhaný na kousky 

(=hnízdo), doprostřed položte čápa. 
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 Teď se trochu protáhneme, co říkáš? Máme tu pro vás písničku 

s tanečkem (video na 1. první stránce) 

Originální písnička zde: https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA
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 Kamarádi, a víte, že za chvilku tu jsou Velikonoce? O Velikonocích se barví 

hlavně vajíčka. Zkuste si doma s maminkou nebo tatínkem obarvit vejce 

přírodními barvami: 
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 Teď pro tebe máme bezvadnou aktivitu, musíš ale poprosit maminku a 

tatínka, aby ti pomohli. Máme tu recept na suprovou domácí plastelínu: 

 300 ml horké vody 

 150 g hladké mouky 

 75 g soli 

 2 lžíce octa 

 1 lžíce oleje 

 potravinářské barvivo 

 esenciální olej 

Postup: Smíchejte horkou vodu, ocet, rostlinný a esenciální olej v jedné nádobě. 

V druhé nádobě (pánvi) promíchejte sůl, mouku a barvivo, poté přilijte tekutou 

složku a zapněte sporák na mírní plamen. Hmotu pořádně míchejte, cca po 3 

minutách z ní vytvarujete kouli. Prohřívejte plastelínu ještě další cca 2–3 minuty, 

díky tomu nebude tolik lepit. Uchovávejte ji v sáčku v chladnu. Při nezakrytí 

plastelína do druhého dne ztvrdne. 

 

 Děti, vy už jistě budete 

vědět, co si s plastelínou 

počít, že? Zkuste třeba 

vytvořit zápichy do květináče. 

Vytvarujte z plastelíny 

vajíčka, ozdobte je různými 

flitry a napíchněte na špejli 
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 Pokud byste nevyráběli plastelínu, zkuste udělat zápichy z omalovánek, 

které vytisknete a vystřihnete: 
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 Na Velikonoce se peče různé cukroví a dobroty, třeba mazanec, 

velikonoční beránek, vánočka aj. Zkusíš s maminkou také něco upéct? 

Máme tu pro tebe recept na velikonoční jidáše, můžeš mamince pomoct 

míchat těsto, válet pramínky, tvarovat a nakonec ujídat. Zkusíte to? 

 

JIDÁŠE 

 

 600 g hladké mouky 

 125 g mléka 

 125 g smetany ke šlehání 

 20 g čerstvého droždí (7 g sušeného droždí) 

 100 g změklého másla 

 60 g cukru 

 30 g medu 

 1 vejce 

 1 žloutek 

 5 g soli 

Video recept zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQTKWfkZ0kc&t=32s 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AQTKWfkZ0kc&t=32s
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JARNÍ ÚKOLY 

Podařilo se ti minulý týden zaplnit všechna okýnka? Tady jsou další tipy. Když 

některý z nich splníš, vybarvi si čtvereček pastelkou, nebo do něj nalep 

samolepku  

 

 

Najdi venku nějakého broučka, nebo včelku. 

 Pozoruj, ale neubližuj! 

 

Nech vyklíčit semínko a 

pozoruj, jak roste 

 

Vyrob si s rodiči jarní dekoraci (věneček, zápich, aj.),  

Nebo na procházce jen natrhejte větvičky do vázy 

 

Najdi venku nějakou jarní květinu,  

a zapamatuj si, jak se jmenuje 

 

       

Poslouchej, jak zpívají ptáčci 

 

Nazdob velikonoční vajíčka      

 

 

Ochutnej velikonočního beránka,  

vánočku, nebo jidáše    Na zelený čtvrtek pomoz mamince  

uvařit nějako zelenou dobrotu 

 


