
CO BYCHOM S DĚTMI DĚLALI, KDYBYCHOM BYLI VE ŠKOLCE: 
(můžete si některé aktivity zkusit doma)  

23.3. – 27.3. 2020 Téma: Jaro už se směje, sluníčko nás hřeje  
Podtéma: Zimu už tu nechceme, z jara se radujeme 

 
  Zimo, Zimo, táhni pryč 

• Hra na babici Zimici – děti se plíží podél stěn Zi –ma, zi-ma, sa-má rý-ma……….pokud 
zaslechnou „jarní zvuk“(Ku–ku, čiřik, čiřik, tralala) musí zastavit, zvuky si pak s dětmi 
zopakujeme, procvičíme mluvidla, dýchání 

• Zmrzlá březnová honička s vysvobozováním (1-2 děti honí s bílým šátkem, zmražené dítě 
udělá stoj rozkročný, vysvobození dýchnutím na krk), varianta doma ve dvou – chycený -stoj 
rozkročný, zavřít oči, čekat na vysvobození, pak se role obrátí  

• Teď mě děti nechtějí a když končil podzim, tak se na mě těšily. Argumenty – co máme rádi 
na Zimě a co na Jaru – děti ve dvou skupinách, dojdeme k poznání, že hádka nemá řešení. Je 
to jako když „Moje tetka, tvoje tetka obě byly tetky, hádaly se, popraly se, měly spolu 
pletky“ – ve dvojicích s tleskáním – hádaly se v pondělí, a taky v úterý, ve středu, ve čtvrtek, 
v pátek , v sobotu a v neděli – co je po úterý? Co je před sobotou…….procvičíme s dětmi 
názvy dnů v týdnu, můžeme jako pomůcku použít stolní kalendář 

• Už jsi se někdy s někým hádal, a jak to dopadlo? 
• představení Moreny – Kdo je to, jak tento lidový zvyk vznikl 
• Morana či Smrtka je figurína, často chápána jako zpodobnění smrti či zimy, která je 

upalována, topena či zakopávána při západoslovanských jarních lidových obřadech 
vynášení smrti a vítání jara.  

 
Výroba Morany  

 

 
 
 

 
 
 
Při výrobě si s dětmi vyprávíme, co chceme, aby společně s Morenou zmizelo. 
Některé děti nebudou chtít vyrobenou Morenu spálit, proto vezmeme list papíru, na který napíšeme, 
co chceme, aby zmizelo( děti „píší“ čmáráním tužky po papíře !držení tužky! 



 



Po spálení Moreny, si můžeme s dětmi vyprávět, co chceme, aby na světě zůstalo, za každý nápad si 
na lepíme na papír jeden papírový košíček, popřípadě kolečko papíru a pak dotvoříme obrázek 
 
 
 
Papír si můžeme připravit před vyprávěním. Dítě „čmárá“  do rytmu zelenou pastelkou, společně 
zpíváme písničku „Travička zelená“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Hotový obrázek využijeme k procvičení paměti. Proč jsme sem nalepili tuto kytičku? Která 
byla první, která byla druhá…..?  



Naučíme se básničku a zacvičíme si 
 

JARO (autor: Hana Doležalová) 

Podívej se, támhle v trávě, 
(dřep, rozhlížet se) 

kytička vyrostla právě, 
(z dřepu do stoje) 
čechrá si zelenou sukýnku, 
(stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem) 

protahuje si barevnou hlavinku. 
(stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu) 

K sluníčku lístky natahuje, 
(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou) 

ještě se ospale protahuje, 
(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou) 

na louce není jediná, 
(stoj snožmo, hlavou „NE“) 

protože jaro už začíná. 
(stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem) 

Při krátké procházce nebo na zahradě: 

Hledání jarních kytiček –  Pokud nějaké najdeme, utrhneme od každé jednu. V MŠ je usušíme 
a vylisujeme, abychom mohli vytvořit herbář. Co jsme všechno venku dnes viděli? 

 



DH: Početní květiny 

§ pomůcky: podklady pro počítací květiny (viz obr.), PET víčka, knoflíky, barevná kolečka, 
kostičky za stavebnice, kostka za stolní hry 

§ cíl: orientace v číselné řadě do 6, opakování barev 
§ děti mohou pracovat samostatně, či ve dvojicích 
§ Postup: 
§ do středu podkladu děti položí 1 PET víčko, kterým určí barvu budoucí květiny 
§ domluvíme se, že nyní např. rozkvete žlutá kytička 
§ hodíme kostkou, ta nám určí kolik okvětních lístků má kytička mít 
§ následně pokládají další vršky jako okvětní lístky mimo základ tak, aby počet přiložených 

vršků v navazující řadě odpovídal početnímu údaji 

PH+DH: Na zahradníka 

§ pomůcky: konvička, květináč, zahradnická lopatka, atd., šátek, plyšáci, barevná kolečka, 
kostičky od každé barvy 2x 

§ na koberec připravíme konvičku, květináč, lopatku a vše zakryjeme šátkem 
§ sedneme si do kruhu a hádáme, co je pod šátkem ukryto 
§ po chvíli předměty odkryjeme a povídáme si, co je to za předměty a k čemu se používají a 

kdo je používá (zahradník) 
§ předměty pod šátkem zamícháme 
§ najdi mi…….. 
§ na koberec rozmístíme plyšáky(představují semínka květin) ke každému dáme barevné 

kolečko, pro větší překvapení můžeme plyšáky zakrýt např. ručníkem, aby dítě nevědělo 
§ zahradník – dítě má konvičku a rozpočítadlem (U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč, na 

koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.), vybere plyšáka, „zalije“ jej a pomůže mu vyrůst 
– ze dřepu do stoje 

§ poté začne zahradník plyšáky přesazovat-vždy řekne barvu květiny a vymění umístění 
plyšáků 

 Skládání rozstříhaného obrázku 

§ rodič nakreslí na rub každého dílu rozstříhaného obrázku květiny (můžete použít obrázek 
z časopisu, kalendáře…stejný symbol (kruh, trojúhelník, čtverec, ovál, obdélník) 

§ dítě části obrázku s tímto geometrickým tvarem, obrázek sestaví a květinu pojmenují 

Další náměty 
• přebírání semínek hrachu, fazolí a čočky 
• pohádka Křemílek a Vochomůrka „Jak zasadili semínko“ 
• cestování včelky – leť a napij se z červené, potom žluté a nakonec zelené 

kytičky(potřebujete skleničky s vodou, brčko a papírovou kytičku nebo označíme 
skleničku kostkou ze stavebnice 

• hra Na obchod, květiny papírové, nebo zástupně kostičky ( Prosím 2červené a 
3modré kytičky) 

• hra na krtky – Hlínu nebo písek dáme do kyblíku a do něj schováme co nás napadne. 
Dítě zem prohrabuje a třídí věci co do země nepatří(igelit, kostička) x patří 

• krtek prolézá – z nábytku vytvoříme dítěti překážkovou dráhu 
• schováme se pod deku „do krtiny“ a vyprávíme si pohádku 



 
Petrklíč -seznámení s jarními květinami 

• Názvy podle obrázků, ukaž mi, kde je sněženka( nebo obrázky vytiskneme, 
rozstřiháme a děti je hledají v prostoru) 

• Vyprávíme si co květiny potřebují k životu – voda, teplo, světlo 
• Předškoláci – vývoj květiny – můžeme si doma zasadit fazolku, řeřichu, pokud máme 

semínka, nebo dětem dáme na starost jednu pokojovou květinu, společně ji poprvé 
zalijeme a dítě má za úkol ji denně kontrolovat a včas ji opět zalít 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na slově PETRKLÍČ si vysvětlíme, že někdy může být slovo schované v jiném slově 

hart                  petr 

  



 



  



 

 



 

 



  



omalovánka pro předškoláky obrázek rozstříháme na proužky, dítě 
si je podle čísel nalepí 



  



dítě říká hlásku, rodič píše 

 
 
 
 
 

 
Jeden obrázek tady chybí. To co by měl představovat teď 

otevřete a zacvičte si. 
 



 



omalovánka pro mladší děti 



dokresli a vybarvi 



 

zalej květiny 

 

 


