
Téma :   JARO  LETÍ 

Kompetence :                                7.3. – 11.3.2016 

2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, bud ho podporuje 

nebo poškozuje  

5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly 

Nabídka vzdělávacích činností : 

- Komunikativní kruh – sdělování zážitků z víkendu , jaké bylo počasí? , změny 

v přírodě, co musí udělat jaro… 

- Hra  s míčem – Jaro  

- Vítání jara písničkou  – Vyjdi,vyjdi sluníčko , Jaro letí ,  opakování  - Travičká 

zelená , 

-  Hra se zpěvem Zlatá brána 

- Taneček – Na jaře 

- Básničky – Vstávej jaro, Jarní,   opakování  - Sněženka , Zimo táhni prač 

- Rozpočitadla – U potoka , Byla ryba 

- Říkanka s pohybem – Sluníčko 

- Jarní tvoření : -  sluníčko , kytičky … 

-   Setí semínek řeřichy, sázení cibule – po čase jejich následná konzumace natě -   -

zdravá svačinka 

- DK – co potřebuje rostlina k růstu ? části rostliny ,  – pokusy rychlení větviček, jak 

pije kytka  

- PL – MD : grafomotorika : kruhy, čáry – Sluníčko, Jaro : kytky – pojmenování ,     

vykreslení, urč. počtu 1-3 

 -  SD – labyrint ,grafomtorika :  spirály, čáry šikmé, uvolnovací cviky, zrak.  vnímání                    

Klíč,  počet 1 – 4,  

- POV – pozorování změn v přírodě – počasí, zahrádky, tráva , stromy, keře – 

pupeny…. 

 

Básničky :  

 Vstávej jaro 



Vstávej jaro , kdepak jsi, očička už otevři. 

My na tebe čekáme, vesele si tleskáme.  

Vstávej jaro, hola hej, botičky si obouvej. 

Radostně si hopsáme, už tě tady vítáme. 

 

Jarní 

Vozilo se na jaře slunce v zlatém kočáře. 

Kampak jedeš sluníčko ? 

Za tři hory Aničko. 

Přivezu ti zlatý klíč 

jmenuje se petrklíč. 

 

Opakujeme : 

Táta včera na venku 

našel první sněženku. 

vedle petrklíč, 

zima už je pryč. 

 

Zimo, zimo táhni pryč  nebo na tě vezmu bič. 

Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory za ty lesy. 

Až se vrátím nazpátek , svleču zimní kabátek. 

Rozpočitadla 

U potoka roste kvítí říkají mu petrklíč, 



Na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč. 

 

Byla ryba u potoka, měla v hubě klíč, 

Než tam přišla panimáma, byla ryba pryč. 

 

 

Říkanka s pohybem  

Na tom jarním sluníčku     - rukama sluníčko 

Kytka zvedá hlavičku          - mírný záklon hlavy 

Kosi tam pískají                   - prsty utvoříme zobák 

A děti výskají              - zatleskáme 

Výskají a skáčou    - běh po kruhu 

Tančí Pepík s Káčou   - točení ve dvojicích 

 

Hra se zpěvem  

Zlatá brána otevřená ,  

zlatým klíčem podepřená. 

Kdo do ní vejde , tomu hlava sejde. 

At je to ten nebo ten, 

praštíme ho koštětem. 

 

 

Zpíváme si : 



Jaro letí, jaro letí, má zelená křidélka. 

Šatičky má ze sněženek, za kloboučkem motýlka. 

Kde se vzaly, tu se vzaly, pampelišky v trávníčku, 

ke sluníčku otáčejí svoji zlatou hlavičku. 

 

Na jaře 

Na jaře, na jaře, čáp jede k kočáře. 

Hej hopy, hej dupy, hej hopy hop. 

Čáp veze sluníčko, točí se kolečko. 

Hej hopy, hej dupy, hej hopy hop. 

 

 

Travička zelená to je moje potěšení, 

Travička zelená to je moje peřina. 

Když si zmyslím na ni sednu, 

když si zmyslím na ni lehnu. 

Travička zelená to je moje peřina. 


