
 Krásný dobrý den, maminky, tatínci a medvídci,

Připravily jsme pro vás další bezva úkoly. Tentokrát na téma ,,JARO”

V březnu začíná jaro. Zelená se travička a zvířátka budou moci chodit na pastvu. 

• Která zvířátka můžeme vidět na pastvě?  

Začínají nám létat i motýlci, žluťásek a bělásek. 

• Znáte ještě jiné motýly? 

Létají také včeličky a čmeláci. Hledají po zimě potravu. Nenacházejí ji na prvních květinách, 

proto bychom je neměli trhat. 

• Povídání o jarních kytičkách, které to jsou? 

• Venku na procházce můžete pozorovat, jak se probouzí hmyz, poslouchat zvuky přírody a 

také pozorovat změny v přírodě 

Moc vás všechny zdravíme a už se na vás těšíme,
s pozdravem,

vaše paní učitelky z Medvídků

Jaro dělá pokusy   https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k

Roční období 		 	 	 https://www.youtube.com/watch?v=Fq2Sj__8IwQ&t=5s

Jaro, léto, podzim, zima	 	 https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

Jaro už je tu	 	 	 	 https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA

Cvičení pro děti	 	 	 https://www.youtube.com/watch?v=b-VLn9_9Q2s&t=6s

Odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k
https://www.youtube.com/watch?v=Fq2Sj__8IwQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE
https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA
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Zima už se loučí s námi, 
snížek už je za horami. 
Sluníčko si češe vlasy, 
v zahrádkách už brzy asi - 
pokvete nám petrklíč, 
který pošle zimu pryč.

JARNÍ BÁSNIČKA S UKAZOVÁNÍM 

Do zahrádky přišlo jaro,     chůze na místě 

copak se tam asi stalo?     pokrčení rameny 

Rozkvetly nám kytičky,     ruce vzhůru, otáčet se vpravo a vlevo 

narcis, krokus, kočičky.     ukazování do tří stran 

Včelička k nim právě letí,     mávání rukama (létání) 

podívejte, tamhle, děti.     ukazování

Kdo to ťuká: ťuky, ťuk? 
Je to holka, nebo kluk? 
Kdepak, milí přátelé. 
Jaro vstalo z postele!

JARNÍ BÁSNIČKA S KRESLENÍM 

Nejdřív hůlka vyrostla,     

kdo má oči ať se dívá.      

Vždyť, na jejím horním konci 
čepička se kývá!      

A z čepičky - tři slzičky,     

hůlka patří do trvičky. 
A máme tu za chvilku, 
První jarní květinku.    
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Dokresli pravou půlku jarních kytiček. Je tu narcis, pampeliška, fialka a tulipán - poznáš, 
která je která? Kytičky vybarvi správnými barvami.
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Jak se dostane vlaštovka ke sluníčku? Vezmi si pastelky a dokresli obrázky, které na cestě ke 
sluníčku chybí.
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Kvítkům bzučí písničky 
pracovité…(včeličky)

Okvětní lístky nakresli pomocí kliček jedním tahem. Střed kvítků tvoří spirála. Každý kvítek 
vybrati jinou barvou.
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Každý obrázek nejprve nahlas pojmenuj a poté zkus všechna slova vytleskat.
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Vyber si několik odstínů modrých pastelek a dokresli veselé vlnky na jarním rybníčku.



 
11

Pampeliška Narcis Krokus

Sněženky Petrklíč Sedmikráska

Fialka Sasanka Bledule

Poznáš tyto květinky? Zkus na procházce nějakou najít a pojmenovat.



 

     Kdo se dívá do zahrady? 
     Kdo tě hřeje u vody? 
     Kdo tě hlídá s kamarády? 
     Zlatá koule z oblohy. (sluníčko) 

     Kdopak jsi, kytičko, 
     že jsi tak maličká? 
     Uprostřed máš sluníčko, 
     okolo jsi běličká.        
     (sedmikráska) 

 

  

     Malá kytka celá bledá 
     ze sněhu ven cestu hledá. 
     Při teplotě na nule rozkvétají… 
     (bledule) 
 

     Na nevelkém stonečku 
     spousta žlutých zvonečků. 
     Každý z nich má k jaru klíč. 
     Copak je to? …………..      
     (petrklíč) 

     Každý na to kouká, civí. 
     Na jaře se dějí divy 
     rozkvete vždy jeden pán. 
     Víte který?……….. (tulipán) 

     Trojdílná sukýnka 
     bílá a malinká, 
     nosí ji panenka, 
     má jméno……..(sněženka) 

Hádanky
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Počítání včeliček.



Vytvoř si svoji sněženku.

Pomůcky: 

Nůžky 
Lepidlo 
Vatové tampónky 
Papír 
Tempery/vodovky 
Tužka (hlídat správný úchop)
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