
Podtéma:  KDYŽ  JARO  ZAŤUKÁ 

Cíl: Objevovat znaky probouzející se přírody. Učit se znát podmínky, pro růst rostlin. 

 

Pondělí: 

Venku se nám začíná příroda probouzet ze zimy, nastal první jarní měsíc-březen. Jak půjdete 

na procházku, pozorujte a vyprávějte, co se změnilo. Jestli už začíná růst nová tráva, jestli 

uvidíte první kytičky, nebo ptáky, kteří se k nám vrací. 

 Pomůže vám k tomu i příběh: „Kočičky na jaře“. /viz příběh/ 

 Seznamte se s básničkou:  

JARO 

Jaro vchází do krajiny, 

raší stromy i květiny. 

Konvalinka zvonky cinká, 

jaro kouká do okýnka. 

 

 Na pracovním listu dokresli, co sněžence chybí.  /PL Sněženky/ 

 

Úterý: 

 Skládej a nalep sněženku z papíru 

Pomůcky: bílý papír /čtvereček/,zelený papír, nůžky, lepidlo /viz obrázek/ 

 Poznávej a vybarvi květiny na obrázku / viz obrázek květin/ 

 

Středa: 

 Cvičíme hlásku Č /našpulíme ústa, zuby dáme na sebe a potom voláme na kočičku - 

čičiči/ 

 

 Který pták je na obrázku a přilétá k nám mezi prvními na jaře? /viz obrázek čápa + 

vymalovánka s čápem/ 



 Hledej hlásku Č na obrázku s dětmi. Kde se schovalo? Na začátek slova, nebo 

doprostřed? 

 Vyprávěj podle šipek na obrázku, co hledá chlapeček, nebo holčička… /viz obrázek/ 

 Další ptáček, který k nám přilétá po zimě, je vlaštovka. Popros rodiče, ať ti přečtou 

příběh „ O vlaštovce“ /viz příloha/ 

 

Čtvrtek: 

 Seznam se s básničkou:  

 

                                                                               Čápi 

Klapy, klapy, když přiletí velcí čápi, 

zakrouží nad vodou, pod modravou oblohou. 

Nejraději mají výšky, obhlídnou si 

střechy i ty stříšky. 

Na velkém komíně staví hnízdo rodině. 

 

 Na jaře se střídá počasí, někdy je sluníčko, někdy prší. To potřebují rostliny, aby 

mohly růst. 

Doplň déšť, a jak roste tulipán. /viz PL/ 

 

Pátek: 

 Budeme si hrát na básníky a zkusíme doplnit obrázek k textu říkanek. /viz obr. Léčivé 

byliny/ 

 Upevníme si pojem: sloupec x řada 

Doplň do sloupců pod sebe obrázky, jak se střídají. /viz PL Tvary/ 

 

 
























