
Dobré ráno, tento týden má být chladný, ale když se naučíme básničku, sluníčko nás 

určitě uslyší a přivoláme ho. 

Volám tě sluníčko, (dlaně před ústa – voláme) 

vyjdi aspoň maličko, (ukazováčky obou rukou přivolávají k sobě sluníčko apod.) 

vyjdi z mraků ven, (oběma rukama velké kruhy) 

zahřej chladnou zem. (dlaněmi třeme o sebe – vytváříme teplo, přiložíme na tvářičky) 

 

Děti nakreslí sluníčko, popovídáme si, koho hřeje? – mohou nakreslit sebe, rodinu, 

zvířátka, kytičky... 

 

 

Povídejte si s dětmi o přírodě: 

Venku si o všem povídejte, ptejte se dětí na jejich postřehy, názory, diskutujte. 

Přejeme hóóódně krásných vycházek. Kdo potřebuje sluníčko, proč? (Ptáci, zvířata, 

lidé, rostliny) 

– Co ještě všichni potřebují? (voda – led, sníh, déšť,….) 

 

Hra „Na pozorovatele“ – pozorujeme přírodu kolem nás, na zahrádce a při 

vycházkách v lese, hledáme první známky jara.  

Vyfoťte, co vás zaujalo, líbilo se. Foto zašlete p. učitelce. 

 

V příloze naleznete obrázky, které si vytiskněte, nebo doma namalujte. 

 

1. Grafomotorické cvičení - sluníčko – obkreslujeme 5x 

 

Dejte dětem pastelky a nechte je obkreslit kruh, může být i více barev, dokreslete 

paprsky.  Porovnejte velikosti vetší x menší x stejný 

 

      2. Počítáme se sluníčkem  

 

Sluníčko má místo paprsků tečky – vezměte korálky, knoflíky (cokoliv co máte 

doma) tečky spočítejte a přiložte stejný počet. 

 

Zraková paměť – Co sluníčko vidí/copak se nám schovalo??? 

Vezměte deku a různé předměty (hračky, pastelku, hrníček...)  počet předmětů je na 

vás, začněte menším množstvím, např. 3 - 5 ks, pokud Vám to půjde, můžete počet 

předmětů zvyšovat. 

 

Ukažte si, co vše vidí sluníčko – názvy vytleskejte, určete barvu, tvar. Zakryjte dekou 

a jednu věc odeberte. 

 

Hádej, hádej, copak se nám schovalo??? 

 

Pro zpestření můžete hru otočit a Vy hádejte, copak dítě schovalo? 

 







J a k  z a s a d i l i  s e m í n ko

Křemílek a Vochomůrka stáli zamyšlení na
zahrádce za pařezovou chaloupkou. Sluníčko se
na ně chvíli dívalo z nebeského balkonu. Potom
zaťukalo zlatým prstem Křemílkovi na rameno:

„Copak je?“
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„Ale chtěli jsme, aby nám na zahrádce vyrostla
kytka, ale nemáme semínko,“ řekl Křemílek.

Sluníčko ukázalo zlatým prstem.
„Tamhle jedno leží.“
Leželo tam semínko a tvářilo se jako děťátko,

když spí.
„Radši se ho, Křemílku, zeptej, co je zač.

Abychom si tu kdovíco nezasadili,“ povídá
Vochomůrka.

„Copak jsi zač?“
„Verbaskum,“ špitlo semínko.
A tak Křemílek s Vochomůrkou nezmoudřeli,

protože semínko mluvilo po latinsku. Vochomůrka
udělal patou důlek a Křemílek do něho to semínko
zasadil. Navrch přiklopil svou špičatou čepičku,
aby se semínku líp klíčilo. Potom semínko zalívali
kropicí konví a zpívali mu písničku:

„Vstávej, semínko, holala,
a bude z tebe fiala!“
Když bylo holala do třetice, začal tam růst

kopeček.
„Už to bude!“ povídá Vochomůrka.
A už to bylo. Kopeček se rozvalil, vykoukla žížala

a křikla:
„Aby vás kos sezob, i s tím vaším semínkem.

Pořád mi dupete nad hlavou a vytopili jste mi
vodou celý byt!“
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Hodila po Vochomůrkovi semínkem a sjela
zpátky do svého podzemního bydlení.

Křemílek a Vochomůrka jen bezradně kroutili
palcem. Nakonec Křemílek povídá:

„Teď to uděláme obráceně. Já budu vrtat a ty
sázet.“

Vyvrtal patou důlek, Vochomůrka do něho
zasadil semínko a navrch přiklopil svou špičatou
čepičku. A zas zalívali a zas tomu semínku zpívali:

„Vstávej, semínko, holala,
a bude z tebe fiala.“
Ale všecko to nebylo k ničemu. Semínko se pod

zemí ani nehnulo.
„Je to nějaký lenoch,“ povídá Křemílek.
„Nějaký ospalec je to,“ zívl si Vochomůrka a v tu

chvíli usnul.
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Křemílek povídá:
„Vstávej!“
A zívl si a usnul taky.
„Vy jste mi ale zahradníci,“ zasmálo se sluníčko

na nebi a zamnulo si zlaté ruce. Potom silným
sluncovým hlasem zazpívalo:

„Vstávej, semínko, holala,
a bude z tebe fiala.“
V tu chvíli se špičatá čepička zatřásla a vyklouzly

zpod ní zelené lístky. Sluníčko jim podalo své zlaté
ruce.

„Tak pojďte, já vám pomůžu.“
A jak pomáhalo, rostla tam pořád větší kytka.

Sluníčko si kytku prohlídlo od kořínků až po
poupata a leklo se:

„Propána, ty nejsi fiala?“
„Kdepak,“ řekla kytka, „já jsem divizna. Jenže

jsem to těm dvěma kmotrům řekla po latinsku.“
A smála se, až z toho celá rozkvetla.
„Kruciš,“ povídá sluníčko taky málem po

latinsku, „to jsem to vyvedlo!“
A radši uteklo za mrak, protože v tu chvíli se

Křemílek proloupl ze spaní a volá:
„Ona to není fiala!“
Vochomůrka se tím křikem probudil taky

a pomaloučku kytku obešel. Kvetla už na celou
paseku a byla pěkná a voněla jako medová.
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„I co,“ povídá Vochomůrka. „Fiala to není
a verbaskum jí říkat nebudu, protože od toho
brní jazyk.“

Jenže Křemílek na to, že každá kytka, co roste,
musí mít jméno.

„Když musí, tak musí,“ mávl rukou Vochomůrka.
„Tak jí budeme říkat třeba divizna.“

V tu chvíli vykouklo sluníčko za mrakem a vesele
na ně zavolalo:

„To jsem si oddychlo! To jsem si opravdu
oddychlo.“
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Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko 
 
 

Dětem přečtěte pohádku a popovídejte si o ní. 
 
- O čem byla pohádka???  
- Co Křemílek a Vochomůrka sázeli za semínko??? 
- Jakou písničku zpívali??? 
- Co potřebuje semínko, aby vyrostlo??? 
- Máte zahrádku před domem, na balkóně nebo u babičky a dědy?  - co Vám na ní   
   roste??? 
 
Vytiskněte a rozstříhejte obrázek. (viz příloha) 
Obrázky náhodně položte a povídejte si co je na obrázcích a složte je správně za s 
sebou.  
 
Zkuste znázornit pohybem jak kytka roste – semínko v klubíčku, postupně se rozvíjí 
a roste 
– doprovodit můžete básničkou :n) 
 
Vstávej, semínko, holala,  
bude z tebe fiala.  
Vstávej, semínko, holahej,  
bude z tebe petržel 
 
 
 
Jemná motorika: 
 
- Třídění semínek – dejte dělem do misky např. Hrách, čočku, fazolky a nehte je 
zahrát si na Popelku a roztřídit semínka pomocí pinzety. 
 
 
 
 

Zkuste si zasadit „TRAVOUNA“   
 
návod -  https://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-pilinovou-hlavu-s-osenim-navod.html 







Tento týden si povídáme o jaru. Protože ke konci tohoto týdne přivítáme první
jarní den.

Zopakujeme si, jak jdou za sebou dny v týdnu:

Básničku o nich děti dobře znají:

První den je pondělí – ukazujeme na prstech 
Druhý den je úterý
Třetí den je středa
I čtvrtek je třeba
V pátek už se loučíme – máváme
Na víkend se těšíme
V sobotu a neděli – ruce na tvář jako když jdeme spát        
Lenošíme v posteli

A tak to jde pořád dokola, stejně jako roční období. 

Začíná jaro. Venku se začne oteplovat, ze země vykouknou první jarní kytičky
- Sněženky, Bledule, Petrklíče. A my si jednu nebo více Sněženek vyrobíme. 
Můžete doprovodit básničkou.

Táta včera na venku
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima už je pryč. 

VÝTVARNÁ ČINNOST – SNĚŽENKA

Pomůcky: bílý papír, lepidlo, nůžky, temperové barvy, vodové barvy, pastelky, 
voskovky

Postup: KVĚT SNĚŽENKY – malý čtverec z bílého papíru děti nnaohybají a 
vystřihnou. Nalepíme na papír, dokreslíme stonek a listy.



Zacvičte si s básničkou:

Sluníčko se probudilo, -     sedíme a máme zavřené oči

na oblohu vyskočilo!          -vyskočíme

Umylo se v ranní rose,       -„myjeme“ si obličej

zamrkalo,                              -zamrkáme

protáhlo se.                          -protáhneme se

V přílohách naleznete pracovní listy:

– odemykání jara – najdi stejný klíč
– spočítej a vymaluj
– Sněženka - obkreslení









Jak jsme si již říkali, začíná jaro. Příroda se probouzí a s ní také zvířata.

Víte, která v zimě spala???  - Vyjmenuj a vytleskej.

Na jaře se také rodí mláďata. Dokážete pojmenovat známá zvířátka a jejich mláďátka?

Nejprve si procvičíme jazyk několika artikulačními cviky, aby se nám hezky povídalo.

Koníček – mlaskání jazykem na tvrdém patře

Rybky – špulení rtů, jejich boční vtažení – rty do osmičky

Kapřík – tvarování rtů do kroužku, rty se lehce dotýkají a oddalují

Koník – rozkmitání rtů výdechovým proudem – frkání koníka

Opice – brnkání prstem o spodní ret

Mlsná kočka – vypláznutý jazyk krouživým pohybem olizuje dolní a  horní ret

KOHOUT – SLEPICE – KUŘÁTKO

HOUSER – HUSA – HOUSÁTKO

PES – FENA – ŠTĚŇÁTKO

KOCOUR – KOČKA – KOŤÁTKO

KOZEL – KOZA – KŮZLÁTKO

BERAN – OVCE – JEHŇÁTKO

KŮŇ – KOBYLA – HŘÍBÁTKO

BÝK – KRÁVA – TELÁTKO

Předveďte, jak zvířata běhají – pes po všech čtyřech, plazíme se jako had, chodíme 

pozpátku jako rak, plaveme jako ryba atd.

Můžete si zahrát hru - „Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku...“

V příloze naleznete pracovní listy:

– Sluníčko a mráčky – najdi a vymaluj

– Co do řady nepatří

– Vytleskávání -  vytleskej slova a spočítej, kolikrát jsi tlesknul. 









Dnes je pátek a my si zahrajeme na kouzelníky:

PAPÍROVÉ KVĚTY NA VODĚ

Tento pokus bude možná někomu připadat jako kouzlo – papírové květy se budou chovat 
jako živé.

Co sledujeme: Vyzkoušejte si, jestli papír může pomocí vody změnit tvar.

Co potřebujeme: papír, nůžky, talíř s vodou

Jak na to:
 1. z vystřižených čtverečků složte „zavřené“ papírové květy

 2. aby vaše květy „ožily“, položte je na vodu v talíři

 3. po chvilince se „květy“ začnou otevírat, až úplně rozvinou

Zopakujte si také, co jste celý týden dělali.

Pamatujete si, o čem byla pohádka???
Co zpíval Křemílek a Vochomůrka semínku???
Jakou kytičku jste malovali???
Víš jaké je roční období???
Jaká zvířata se probouzí???

V příloze naleznete pracovní list:
– Sluníčko

A všichni jdeme ven, díváme se kolem sebe, povídáme si, usmíváme se jako sluníčko, 
mračíme se jako mrak, poskakujeme jako zajíc, nadechujeme se čerstvého vzduchu, a 
také mlčíme, ať si příroda a rodiče vychutnají to ticho.




