
Vítáme jaro 

 

Výtvarná činnost – kresba voskovkami a anilinovými barvami 

Jarní sluníčko 

Věková skupina: 3-7 let 

Pomůcky: Čtvrtka, štětec, anilinové barvy, voda, voskovky, igelitový ubrus 

Postup: Děti sluníčko nakreslí voskovkami a poté celý obrázek překryjí anilinovými barvami.  

Poznámka: Pokud nemáte anilinové barvy obrázek dokončete vodovými barvami nebo 

voskovkami.  

 

 

 

Básnička 

Zimo, zimo táhni pryč 

Zimo, zimo táhni pryč,  

Nebo na tě vezmu bič! 

Odtáhnu tě za pačesy,  

Za ty hory za ty lesy –  

Až se vrátím nazpátek,  

svléknu zimní kabátek.  



Pracovní činnost (stříhání, lepení) + grafomotorika 

Květiny  

Věková skupina: 5-7 let 

Pomůcky: Barevné papíry, tužka, nůžky, lepidlo, černý fix (užší, širší) nebo tužka.  

Postup: Děti si z barevného papíru nastříhají různě velké kruhy, které přilepí na papír na sebe 

podle velikosti. Potom pomocí černého fixu dokreslují okvětní lístky, stonky a listy. Lístky 

lze různě dozdobit pomocí čárek, teček, vlnovek a dalších grafomotorických prvků.  

 

 

 

Básničky s pohybem 

Volám tě sluníčko 

Volám tě, sluníčko, haló, haló,  (ruce k ústům, jako když voláme daleko) 

Tepla je na světe málo, málo   (mneme si ruce, jako když je zahříváme) 

Vylez a rozežeň mraky, mraky  (ruce do vzpažení, mávají ze strany na stranu) 

A já ti pomůžu taky, taky.   (ukazujeme na sebe) 

 

 

 

 



Když já se vytáhnu 

Když já se vytáhnu    (stoupneme si na špičky)) 

Až ke sluníčku dosáhnu.   (natáhneme ruce ke sluníčku) 

Když já se skrčím,   (sedneme si do dřepu) 

Ke sluníčku skočím.   (vyskočíme) 

Když já si lehnu,  (lehneme si) 

Ani se nehnu.     (ležíme bez pohybu) 

 

Hra 

Na naší zahrádce 

 Dítě (děti) s rodiči se posadí. Rodič (později dítě) řekne: „Na naší zahrádce vidím… 

narcisku“. Další dítě nebo rodič větu zopakuje a vymyslí další věc, kterou je možné na 

zahradě vidět. Hra pokračuje tak dlouho, dokud hráči nepřestanou vymýšlet další jarní 

květiny.  

 

Předškolní příprava 

Jarní květiny 

Slabikujeme názvy jarních květin. Dítě určuje počet slabik a počáteční písmeno ve slově.  

 

Jarní procházka 

Hledání jarních květin 

Pokud nám to počasí a nařízená karanténa dovolí vydáme se s dětmi na jarní procházku. 

Vyhledáváme a poznáváme v atlasu rostlin kytičky, které najdeme na procházce na zahrádce, 

na louce, u příkopu, na polní cestě, prostě kdekoliv.  Rostliny pojmenováváme je a určujeme 

barvy jejich květů.   

 

Poslechová činnost 

Poznávání zvuků zvířat  

 https://www.youtube.com/watch?v=8O6_Zv2XZ0k 

Zvuky přírody – relaxace 

https://www.youtube.com/watch?v=StH8mHu3D40 
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