
6. 4. – 9. 4. 2021 

JARO DĚLÁ POKUSY 

 Dobrý den milí rodičové a ahoj děti. Máme za sebou druhé Velikonoce 

s opatřeními kvůli covidu. I přesto doufáme, že jste si je užili do sytosti a snad jste dodrželi 

i nějakou tradici… 

Tento týden budeme pokračovat s činnostmi týkajícími se jara, i když počasí si 

s námi trochu hraje a za oknem to chvílemi vypadá spíš jako v zimě… 

*************************************************************************** 

KDO TO ŤUKÁ: ŤUKY, ŤUK? 

JE TO HOLKA, NEBO KLUK? 

KDEPAK, MILÍ PŘÁTELÉ. 

JARO VSTALO Z POSTELE. 

1a) ROZCVIČKA „KAMPAK, POTŮČKU, POSPÍCHÁŠ?“ 

Přišlo jaro! Zaradoval se i potůček, vlnky vesele skáčou po kamenech, ožívají břehy, 

tráva nesměle vystrkuje první stébla, kvetou první kytičky. A co teprve zvířátka! Všechno to 

brebentí a raduje se z prvních hřejivých slunečních paprsků. A co vy? Máte také radost, že 

přišlo jaro? Vymyslíte, kam může potůček spěchat? 

Pomůcky: stuhy, relaxační hudba 

Zahřátí: 

a) děti si vezmou stuhy (= potůčky) a položí je na zem volně v prostoru místnosti 

b) střídavě potůčky přeskakujeme a obíháme 

c) chůze po špičkách a ruce do vzpažení (nad hlavu), předpažení (před sebe), na ramena a v bok 

d) na tlesknutí skok snožmo přes potůček 

e) potůček leží dětem mezi nohama, děti chodí širokým 

krokem, na konci dají skokem nožky k sobě a běží okolo 

potůčku zpět na jeho začátek 

Průprava: 

a) stuha je položená před dítětem na zemi, přes stuhu 

provádíme poskok „řezanka“  

b) stoj rozkročný, nohy přes potok (stuha je položená na 

zemi mezi nohama dětí), hluboký předklon, pravá ruka se dotkne levého kotníku a opačně 



c) stoj rozkročný – nohy přes potok, ruce v bok – pravá/levá noha se pohybuje 

k pravému/levému kotníku a zpět na místo – pohyby nohou postupně zrychlujeme 

d)  

e)  

 

 

 

f) leh hlavou k potoku, nohy překlopit za hlavu („ponořit“ je do potoka), ruce jsou podél těla 

g) leh na břicho za potokem, ruce pod bradu a zvedat horní polovinu těla 

h) stoj na levé/pravé noze – druhou nohu (špičkou nebo patou) položit přes potok (balanc) 

Hra „SKOK PŘES POTOK“: 

Stuha položená rovně na zemi představuje potůček. Děti stojí u potůčku a špičky mají „za potokem“. Za 

potokem jsme „doma“. Když se stuha přeskočí, jsme „za potokem“. Před potokem jsme ve světě. 

Hra začíná tak, že se stojí „doma“. Děti skáčou snožmo dle pokynů: „domů“ nebo „do světa“. Ten, kdo 

se splete, ze hry vypadává. 

Relax: 

Leh vedle stuhy. Dítě si představí, že je to potůček, který rychle utíká a pospíchá, vlny běží přes kameny, 

ale postupně se stávají klidnějšími a klidnějšími, až potok teče úplně pomalu. Kolem potůčky je klid, je 

slyšet bzučení a občasné žabí kuňkání. Naše bříško je jako pomalé vlny a houpe se nahoru a dolů. Kdo 

si krásně odpočinul a pohoupal se na vlnkách, může vstát. 

Při relaxu je možné využít relaxační hudbu.  

 

1b) ZACVIČENÍ SI S PÍSNIČKOU „SEDMIKRÁSKA“ 

Když sluníčko zapadá, sedmikráska chřadne, 

ke spánku se ukládá, do postýlky chladné. 

(Stojíme, ruce spojené před sebou, klesáme do dřepu, ruce pak střídavě přikládáme k pravé a 

levé tváři, jako když spíme) 

 

Když sluníčko vyskočí, sedmikráska vstává, 

načeše si obočí, na motýlky mává.. 

(vstáváme ze dřepu, protáhneme se, češeme jako obočí, máváme) 

 

1c) CVIČENÍ S YOU TUBE 

a) https://m.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0 



b) https://m.youtube.com/watch?v=SEz_QtgSIOM 

c) https://m.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE 

 

2a) MOTIVAČNÍ POHÁDKA K TÉMATU – „O BÍLÉ SEDMIKRÁSCE“ 

Přečtete, prosím dětem jednu (nebo obě) z pohádek a poté se ptejte na uvedené otázky. 

Jedna malá sedmikráska, měla v zimě tichou a teplou světničku pod zemí. Všechno si 

tam pěkně urovnala, k bílé postýlce dala kousek mechu pro zahřátí, okna zatáhla jemnou 

pavučinkou. Podřimuje, choulí se do své bílé sukénky a najednou:  

Ťuk, ťuk, hop, hop, hop, ťuká deštík na okap. 

„Dešťíku, copak chceš?“ 

„Poznáš to až otevřeš.“ 

„Já vím, ty chceš, abych si šla s tebou hrát na palouk. Ale to nejde, ještě zima neodešla.“ 

A jak to řekla, padla na ní nová dřímota. Spí, usmívá se 

 a znovu: 

Ťuk, ťuk, klep, klep, klep tiše ťuká paprsek. 

„Sluníčko, copak chceš?“ 

„Poznáš to až otevřeš.“ 

„Já vím, ty chceš, abych rozkvetla a smála se na Tebe. Ale to nejde. Hlína za oknem ještě studí.“ 

A jak to dořekla, usnula. Ani nevěděla, kolik dnů prospala. Když tu paprskem, kapičkou ťuká 

déšť a sluníčko. 

„Co pak vy tu chcete zas?“ 

„Poznáš to, až pustíš nás.“ 

„Tak dobře, už jdu,“ řekla malá spáčka. 

Odtáhla záclonku, otevřela okno, chytila se slunečného paprsku, napila dešťové kapičky. A už 

stála v zelené trávě. Uviděly jí děti, chytily se za ruce a hned se točily: 

Vyrostla nám zčista jasna sedmikráska sedmikrásná. Maličká kytička v zelených botičkách, ve 

žlutém klobouku na čerstvém palouku. 

a) Otázky k textu: O kom byla pohádka? Jakou měla barvu? Co ji hřálo v postýlce? Kdo ťukal 

na okap? (deštík, paprsek) Jaké měla botičky a jaký klobouk, když vyšla ven na trávu?  

b) Děti, co se děje na jaře v přírodě? 

c) Jaké znáš jarní kytičky? 

d) Jaké je na jaře počasí? 

e) Co potřebují rostliny k životu?  

f) Co vidí na jaře slunce?  



2b) MOTIVAČNÍ POHÁDKA K TÉMATU  

 

 



 

3. BÁSNIČKA S POHYBEM (Děti se jí mohou naučit) 

Z MALÉHO SEMÍNKA, KTERÉ V ZEMI SPÍ, 

ROSTE, ROSTE ROSTLINKA, AŽ SE PROBUDÍ. 

PROTÁHNE SE, PROTŘEPE SE, 

POOTOČÍ HLAVIČKU A ZAMÁVÁ SLUNÍČKU. 

 

 



4. JARNÍ PÍSNIČKY A ŘÍKANKY, NĚKTERÉ SE ZKUSTE NAUČIT 

 

PETRKLÍČ ( https://m.youtube.com/watch?v=rW7yILVAvgc ) 

a) Vozilo se na jaře, tralalalalá,   za tři hory Aničko, tralalalalá 

slunce v zlatém kočaře tralalalalá,   tralá, tralá, tralalalalá. 

tralá, tralá, tralalalalá.      

       c) Přivezu ti zlatý klíč, tralalalalá 

b) Kampak jedeš sluníčko, tralalalalá,  Jmenuje se petrklíč, tralalalalá 



 

 

5. JARNÍ HÁDANKY 

a) Zjara první ona vstává, sníh si z hlavy setřepává. (TRÁVA) 

b) Fialově kvetu, zjara se mám k světu. Když se skryji v křoví, má vůně to poví. (FIALKA) 

c) Sedí holky u potoka, kvete a je modrooká. (POMNNĚNKA) 

d) Hlavička kulatá a vlásky ze zlata. Foukni! Její chmýří po trávě se šíří. (PAMPELIŠKA) 

e) Pod sněhem se tiše krčí na paprsky čeká, nevadí, že vítr hučí, voní do daleka. (SNĚŽENKA) 

f) Hřeje, co mu síly stačí, kytičky to těší, směje se na kluky ptačí, na auta i pěší. (SLUNÍČKO) 

g) Žížaly mu nevěří, venku chodí bos, pěkný hlásek, černé peří, oranžový nos. (KOS) 

h) Nechvátá a nepospíchá, nezná žádný velký spěch, pomalu a zvolna dýchá, domek nosí na 

zádech. (ŠNEK) 

 

6. NEZAPOMÍNEJTE TAKÉ PROCVIČOVAT JAZÝČEK A PUSINKU (pár příkladů) 

* Zkuste foukat do větrníku, bublifuku, můžete dělat dráhy pro 

kuličky (viz obrázek). Nebo naopak přisajte pomocí brčka 

předměty (pozor na velikost) a přeneste je z místa na místo. 

Vylizujte občas talířek. Říkejte si, jak dělají různá zvířátka…  

* Co dělají zvířátka, která v sobě mají hlásku L? Děti doplňují a 

pohybem předvedou: 



a) Hlemýžď pomalu…. (leze) 

b) Pelikán umí… (plavat) 

c) Labuť také … (plave)  

d) Motýl… (létá), vlaštovka… (létá) a včela… (létá). 

e) Lev je… (silný), slon je také… (silný). 

 

7. VV – PAPÍROVÉ TULIPÁNY 

Věděli jste že: 😊 

o Existuje 8000 odrůd tulipánů. 

o Tulipán je národní rostlinou Nizozemska. 

o Během tulipánové mánie, měla jedna cibulka 

stejnou hodnotu jako dům. 

o Kromě modré a pravé černé varianty, existují 

tulipány ve všech barvách. 

o Na zahrádce vám mohou kvést od března do 

května. 

 



Potřeby: * barevné papíry * špejle * tužku * nůžky * lepidlo * šablonky (viz níže) * papírová 

lepící páska 

Postup 1: PLACATÝ TULIPÁN 

a) Na barevné papíry překreslíme šablony a vystřihneme je. Na jeden tulipán stačí 1 květ a 1 

list.  

b) Květ přehneme napůl a tužkou naznačíme střihy.  

c) Podle naznačených čar uděláme nástřihy, kterými provlečeme špejli. 

d) Do spodní části listu uděláme dírku, kterou provlečeme druhý konec špejle. 

e) Spodní část listu potřeme lepidlem a namačkáme ji ke špejli. 

  

 

 

 

 

Postup 2: PROSTOROVÝ TULIPÁN 

a) Podle předlohy překreslíme a vystřihneme 6 – 8 květních lístků (čím více jich vystřihneme, 

tím bude tulipán plnější). 

b) Květní lístky přehneme na poloviny a postupně je slepujeme k sobě 

 

c) Před nalepením posledního květního lístku vložíme do středu špejli. Pokud doma máte 

papírovou pásku, zajistíme špejli ještě kouskem této pásky. 

d) Květ je hotový a můžeme připevnit list. Tentokrát můžeme list 

přilepit pouze namotáním jeho spodní části a nemusíme dělat 

dírku. 

 



PRACOVNÍ LISTY 

1. Vybarvi dle vzoru vlevo. 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Inspirace a aktivity, které (nejen) během současné situace můžete dělat doma 

s dětmi. 

1. Bunkr 

Pro děti jsou bunkry skvělým úkrytem a místem k odpočinku i zábavě. Dejte jim 

prostor pro vytvoření bunkru podle vlastí fantazie. Z polštářů, dek, uvidíte, co 

všechno je napadne. Nechte je, ať si bunkr vybaví podle svých přání. 

2. Zapojte děti do běžných prací, nejen v kuchyni. Uvidíte jak Vám budou při ruce 

třeba při úklidu. 

Společná práce = dobrá práce. 

3. Překážková dráha může na děti čekat i doma. Využijte přecházení, podlézání, 

přeskoky, válení sudů, apod. 

4. Cvičení je pro děti velice důležité, i když jsou doma. Choďte s dětmi ven. Při 

procházkách zařazujte krátké běhy (např. kdo bude první u značky). 

Odkazy na zajímavé cvičení pro děti: 

Fitfab kids: https://fitfabstrong.cz/kids/ 

Jóga s Anetou Borovičkovou:  

https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE... 

https://www.youtube.com/watch?v=fYxf4l20Bnc... 

Cvičení se lvíčaty: https://decko.ceskatelevize.cz/cviceni-se-lvicaty 

Sportík: https://decko.ceskatelevize.cz/cvicime-se-sportikem 

Jogínci: https://decko.ceskatelevize.cz/joginci 

Hýbánky: https://decko.ceskatelevize.cz/hybanky 

5. Pátračka je vždycky dobrá volba. 

Proměňte děti v detektivy. Je třeba najít ztracenou věc a není lepšího detektiva. 

Dětem můžete poschovávat i různé nápovědy či úkoly. 

6. Neobvyklé kreslení 

Kresba do krupice: https://fb.watch/3XTpzqi3sg/ 

Využijte čehokoli a vytvořte umělecké dílo. 



7. Deskovky. Stará dobrá klasika, ale stejně dokáže stmelit. A co takhle s dětmi 

vytvořit vlastní deskovku? Překvapí Vás, co děti dokáží vymyslet. 

8. Jídlo, pití, hudba, tanec - NA PARKET! 

Pusťte dětem jejich oblíbené písničky a užijte si společný taneční večer. Když se 

zapojíte všichni, vytvoříte si krásné vzpomínky.  

Pokud nejste taneční tipy, uspořádejte KINO. 

Popcorn, něco dobrého k pití, peřiny a společný film (třeba promítání na plátně). 

Příjemnou zábavu!  
 

A TEĎ UŽ TAKY UTÍKEJTE VEN A ZKUSTE VNÍMAT JARO VŠEMI SMYSLY…. 

ČICH (vůně květin, hlíny) 

ZRAK (viditelné změny) 

SLUCH (zvuky ptáčků) 

HMAT (rostoucí tráva, kamínky, kůra ze stromů) 

CHUŤ (kopřivový sirup?) 😊  
Až budeš venku, zkus najít jarní kytičky a vyfotit je.  

Kdo z vás najde petrklíč, fialku, sedmikrásku, sněženku…? 

Umíš tato slova rozložit?  

PETR-KLÍČ, FI-AL-KA, SE-DMI-KRÁ-SKA…..  

 

 


