
Téma: Jak se rodí jaro 

Kniha, můj kamarád 

Rozvoj tělesných dovedností:  

- Jak cvičit s předškoláky doma (Se sokolem do života)  

https://www.youtube.com/watch?v=iG8qvEb5G5A&list=PL23YOg8oaixIQ4G_F2iIh

N09xOOQ1TXPP (série videí pro děti předškolního věku od 3-6 let)  

- Rozcvička pro děti, protahování - 

https://www.youtube.com/watch?v=Bg9G2p94vKw&t=154s 

- Cvičení na hudbu M. Růžičková – Ouky, kouky 

https://www.youtube.com/watch?v=I_u7FXeL3ys  

Rozvoj řečových dovedností:  

- Nauč se říkadlo „Přišlo jaro do vsi“, nauč se ho rytmizovat jako ve videu 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8094-ucitelka-hv-vitani-jara-s-

rikadlem?vsrc=kolekce&vsrcid=jarni-zpivani, můžeš se naučit i druhou písničku 

s pohybem. 

Přišlo jaro do vsi 
Přišlo jaro do vsi, 

Kde jsi zimo, kde jsi? 

Byla zima mezi náma 

A teď už je za horama, 

Hu hu hu, jaro už je tu! 

 

- Podívej se na krásné video o tématu kniha můj kamarád, splň všechny úkoly a nauč se 

básničku a písničku. https://www.youtube.com/watch?v=OPsrLZgqSVs  

Instrukce pro rodiče: koukejte na video s dětmi a při plnění úkolů ve videu dítěti video 

stopněte, aby získalo na činnost více času.  

Úkoly ve videu 

1. Úkol: Zkuste se podívat doma ve své knihovně, jestli tam máte velké knížky, malé, 

tlusté, tenké. Poskládejte knížky podle velikosti od nejmenší po největší.  

2. Úkol: Poproste maminku, aby vám večer před spaním přečetla oblíbenou pohádku. 

3. Úkol: Vyslechněte příběh z knížky Jak se mají včelí medvídci? Odpovězte na otázky.  

Jaké barvy kytiček byly v pohádce?  

4. Úkol: Podívejte se, co máte doma zeleného, červeného, modrého a žlutého?  
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5. Úkol: Nauč se básničky o knížce:  

Rozbolelo knížku bříško, 

Měla v něm moc písmenek. 

Řekl jsem ji, „milá knížko, zanech smutných myšlenek“  

Protáhni si všechny listy, 

narovnej svůj křivý hřbet, 

Provětrej se, vzduch je čistý 

A já bych tě zas rád čet.  

 

Knížka se maluje, 

knížka se píše, zveme vás do tajů kouzelné říše. 

Knížka se maluje, knížka se píše, za naší pohádkou přijdeme tiše.  

Svou knížku otevřeme, spočítám slova, obrázky prohlédneme zase a znova.  

Doplňující otázky: Co najdeme v knížce? Jak se ke knížce chováme?  

Náměty na hudební činnost:  

- Písnička Na políčku v jetelíčku: 

https://www.youtube.com/watch?v=46sNv3h0PIg&list=PLCvrjnD7rptPt__K00VSW

mdZW_qirYbqx 

 

- Písnička Tam, kde v noci jasně svítí světlušky: 

https://www.youtube.com/watch?v=wcYeRT19Z7E&list=PLCvrjnD7rptPt__K00VS

WmdZW_qirYbqx&index=6 
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Náměty na výtvarnou činnost:  

- Chlap ze školky:  

1. Jarní květiny:  https://www.youtube.com/watch?v=oRRti-go4uY 

2. Jarní květiny z toaletních ruliček: 

https://www.youtube.com/watch?v=bZlmWb2MzFU 

 

- Záložka do knížky: Nejprve tužkou vyplň záložky, poté je vybarvi a naposled si je 

vystřihni a použij do svých oblíbených knížek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další náměty pro výtvarnou činnost najdete i zde: 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/vytvarne-aktivity?stupen=predskolni  
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Pracovní listy 

 

 



Spočítej, kolik je na obrázku včeliček, počet včeliček zaznamenej pomocí puntíků. Zvládneš 

napsat i čísla?  
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