
Téma: Jak se rodí jaro 

Podtéma: Jaro na zahrádce 

Rozvoj tělesných dovedností:  

- Cvičení na hudbu Míša Růžičková – Duha 

https://www.youtube.com/watch?v=wcMRx91yguE 

- Cvičení pro děti doma – cvičím se sokolem 

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

- Cvičení na hudbu M. Růžičková - 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE 

Rozvoj řečových dovedností:  

- Jaký je dneska den? Zopakuj si všechny dny v týdnu, které dny jsou pracovní? 

(chodíme do školky), které dny je volno? (nechodíme do školky) Spočítej, kolik máme 

dnů v týdnu? Každý den v týdnu vytleskej, zjisti, na jakou hlásku začínají?  

- Zopakuj si měsíce, kolik jich máme? Jaký máme měsíc? Který je tvůj nejoblíbenější?  

- Znáš všechny části dne? Co děláš ráno, dopoledne, v poledne a večer?  

- Jak poznáš, že je den, noc?  

- Vyjmenuj všechny dny v týdnu. Řekni, který je tvůj nejoblíbenější a proč?  

- Zopakuj si všechna roční období. Podívej se na obrázek a ukaž na jednotlivá roční 
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ek popiš, jaké jsou znaky ročních období?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Uhádneš všechny jarní hádanky?  

 

 

- Jak se staráme o zahrádku na jaře? Podívej se na pořad, jak roste tráva a k čemu 

slouží. https://edu.ceskatelevize.cz/video/339-travicka-

zelena?vsrc=predmet&vsrcid=priroda%7Epredskolni 
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- Podívej se na obrázek a popiš, co tam vidíš? Co je vpravo, co vlevo? Jaké je to roční 

období?  

- Zopakuj si básničku o jaru z minulého týdne.  

 

 

 

Náměty na hudební činnosti:  

- Písnička Šel Zahradník do zahrady https://edu.ceskatelevize.cz/video/5276-zpivejte-s-

nami-sel-zahradnik-do-zahrady?vsrc=predmet&vsrcid=hudebni-a-pohybove-

aktivity%7Epredskolni 
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- Písnička Na jaře https://www.youtube.com/watch?v=HB7n1pMZXOc  

 

  

 

Náměty na výtvarnou činnost:  

- Ptáčci - 

https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/jaro/983-ptacci-z-domaci-

samotvrdnouci-hmoty 
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- Jarní vystřihovánky: https://www.i-creative.cz/2010/03/02/jarni-vystrihovanky/ 

- Omalovánky – práce na zahradě: https://www.i-creative.cz/2012/03/31/jarni-prace-na-

zahrade-omalovanky/ 

- Sněženky: https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/jaro/396-snezenky-nejen-

vodovkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní listy:  
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Zdroje:  

- https://edu.ceskatelevize.cz/video/339-travicka-

zelena?vsrc=predmet&vsrcid=priroda%7Epredskolni 

- https://hotelobzor.cz/jaro-leto-podzim-zima-jeden-pobyt-zdarma/ 

- https://www.youtube.com/results?search_query=jaro+l%C3%A9to+opakuje+se+to 

- https://edu.ceskatelevize.cz/video/5276-zpivejte-s-nami-sel-zahradnik-do-

zahrady?vsrc=predmet&vsrcid=hudebni-a-pohybove-aktivity%7Epredskolni 

- https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/karantena-nas-uveznila-doma-co-je-ted-

idealni-udelat-na-zahrade-a-kolem-domu 

- https://cz.pinterest.com/pin/742742163526104856/ 

- https://docplayer.cz/110210113-Zapadoceska-univerzita-v-plzni-fakulta-pedagogicka-

diplomova-prace-lenka-fleissigova.html 

- https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/jaro/983-ptacci-z-domaci-

samotvrdnouci-hmoty 

- https://www.i-creative.cz/2012/03/31/jarni-prace-na-zahrade-omalovanky/ 

- https://www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/jaro/396-snezenky-nejen-vodovkami 

- https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/574-jaro-i.-

dokreslovani 

- https://cz.pinterest.com/pin/56998751505241448/ 

- https://cz.pinterest.com/pin/316870523769905445/ 

- https://skolka-online.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky-tema-jaro/ 

- http://www.mssobotka.cz/aktivity-pro-deti/pracovni-listy/ 

- http://www.mssobotka.cz/aktivity-pro-deti/pracovni-listy/ 
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