
Téma : „Přišlo jaro, slunce svítí v zahrádkách je plno kvítí“ 

Datum:      23.3. -27.3.2020 

Záměr:   Poznáváme jarní kytičky. 

                  Procvičujeme barvy a pojmy. 

                 

Společně si povídáme o jarních kytičkách,ukazujeme si obrázky  a seznamujeme 
se s jejich názvy (sněženka, bledulka, tulipán, sedmikráska, petrklíč, krokus, 
atd.). Vyhledáváme obrázky v knihách, encyklopediích a časopisech. 

Předčítáme si příběhy o jaru. 

Seznámení s říkankou: „Není, není ze železa, přece je to klíč. 

                                            Otevírá bránu k jaru, je to petrklíč. 

                                            Petrklíč, petrklíč, zima už je pryč. 

                                            Petrklíč, petrklíč od jara je klíč. 

Rytmizace slov (názvy jarních kytiček), určování počtu slabik. 

Grafomotorika: „ Jarní květiny“ , vymalování  obrázku 

                             „ Let včelky“ 

Pexeso - jarní kytičky. 

Pracovní list: „Stíny kytiček“ - vyhledávání správného stínu 

Seznámení s písničkou: „Sněženky“ - využití rytmických nástrojů 

Tvoření: „Vázička pro maminku“ -  procvičování skládání, stříhání  a lepení. 

                 „Leporelo jarních kytiček“ – vytiskneme, vystříháme  a nalepíme. 

Tělovýchovné aktivity:   

Pohybová hra: „Na kytičky“  

                           -  cvičení „Jak se zdraví sluníčko“ 

Didaktická hra: 1. „Jarní kytičky“ – třídíme podle barev PET víčka nebo       

vystřižená kolečka z barevného papíru 



                             2. „Sejeme semínka“ – rozhovor  , co potřebujeme k zasetí 

semínek, následně spolu s dětmi vysejeme obilí nebo řeřichu, zaléváme , 

pozorujeme. 

Řazení podle posloupnosti: „Od semínka po kytičku“ – rozstříháme obrázky a 

vlepujeme podle posloupnosti do volných políček. 

Hádanky pro zvídavé děti  - poznáváme jarní kytičky. 

Procvičování pojmů: před, za , první, poslední, hned vedle,… 

                                      -  vybarvujeme podle pokynů 

Předmatematické dovednosti:  - procvičování číselné řady 

Zdroj: 

. Pinterest 

. internetové stránky 

. Nomík 

 

 

 

 

 

 



Společné prohlížení obrázků kytiček, jejich popis a četba říkanek. 

Říkanky můžeme využít k rytmizaci slov (vytleskávání), určování počtu slabik. 



 



 



Pracovní list: „Stíny kytiček“ – vyhledej a spoj kytičku s jejím stínem 

 

 

 

http://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep 1/2&m=Themas&t=Seizoenen&ts=Lente&o=Werkbladen&op=Overige
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https://cz.pinterest.com/pin/796785359060851201/ 

 

 

 

Tvoření: 

 

Začalo jaro a kolem nás se klube plno jarních kytiček.  Zkusíme společně nějaké 

vyrobit , mamince pro radost. 

 

https://cz.pinterest.com/pin/796785359060851201/


 

 

  Procvičíme  tělíčko, jak se zdraví sluníčko…….. 

https://i.pinimg.com/originals/b6/9b/aa/b69baa4cf65272adc02bcaef279eb97b.jpg


Řazení podle posloupnosti:  „Od semínka po kytičku.“ 

Vytiskneme pracovní list, rozstříháme a vlepujeme do volných políček podle 

posloupnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hádanky pro zvídavé děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vystříháme si zvlášť obrázky i názvy kytiček 

1. Obrázky využijeme pro hru „pexeso.“ 
2. Vylosujeme si název a po přečtení (přečte maminka, tatínek) 

vyhledáváme  zadanou kytičku. 

 

 



 

 

 

Pracovní list: „Jarní zahrádka“ 

- vybarvujeme podle pokynů a procvičujeme pojmy (první, poslední, za, před,..) 

- můžeme příp. procvičovat i číselnou řadu a názvy kytiček 

- děti si prohlédnou obrázek a popisují, co všechno vidí 



 

„Leporelo jarních kytiček“ -každý si  vytvoří  leporelo jarních kytiček do své 

knihovničky. 

 

https://eschovka.cz/product/?pid=1054

