
Jarní kytičky 

22. 3. 2021 – 26. 3. 2021 

 

Když roztaje poslední led a ptáčci začnou zpívat svou písničku, poznáme, že je tu jaro a už ucítíme 

kytičku. Nejprve to byla jen bílá studená sněženka, která se krčila ještě pod zbytky sněhu. Ale teď 

už začíná být vidět i ta barevná krása. Krokusy, petrklíče, přibydou narcisky, tulipány, fialky, 

pampelišky a další a další krásky z řady kytiček. 

Celá příroda se probouzí, kytičky nám jí krásně provoní a probudí do té krásy i ta malá zvířátka, 

která z nich budou sosat sladký nektar. 

Aby ne, že se tohle všechno kolem nás děje…vždyť je tu jarní rovnodennost a první jarní den. 

Náměty na činnost: 

• Při procházce si všímej, které květiny začínají růst a kvést, dokážeš je pojmenovat? 

• Utrhni jednu květinu a dones ji mamince, babičce, sestře…, určitě jim uděláš velikou radost. 

• Znáš květinu, o které se říká, že má od jara klíč? Nauč se o ni krátkou básničku. 

Se sluníčkem přicházím, 

jaro vám všem ohlásím. 

Mám od něho zlatý klíč, 

jmenuji se Petrklíč. 

 

• Řekni rodičům, ať ti přečtou hádanky a ty se snaž uhodnout, o kterou květinu by se mohlo 

jednat. 

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

Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká? Uprostřed máš sluníčko, okolo 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) 

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

Ve své sytě žluté kráse pampelišce podobá se. Nápověda pro Bělu: „jsou to květy…“ (podbělu) 

• Každá rostlina/květina, roste ze semínka nebo cibulky. Zkus si doma pokus s klíčením. 

Popros rodiče, aby ti sehnali semínka jarního osení, zasaď je do květináče se zeminou a 

pozoruj, jak za pár dní z malých semínek začnou vyrůstat krásné, zelené lístky. Až ti jarní 

osení krásně vyroste, můžeš do něj vyrobit zápich a budeš mít krásnou dekoraci, třeba na 

přicházející Velikonoce. 

 

• Vyrob si sluníčko z barevného papíru (odkaz na webu) 

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

 

• Vzpomeň si na nějakou jarní písničku (o sluníčku, zvířátku …) a zazpívej si ji. 

 

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


Pracovní listy (připraveny k vyzvednutí v MŠ) 

• puzzle – vymaluj, vystřihni a opět slep dohromady 

• hrníčky – spočítej a zapiš podle vzoru na pracovním listě 

• grafomotorika – jednotažka  (Obtáhni kytičku několikrát jedním tahem.) 

• omalovánka Petrklíč 

• cestičkový labyrint (Pomůžeš včelkám najít cestu ke kytičce?) 

• grafický záznam počtu geometrických tvarů (Kolik geometrických tvarů je potřeba k 

sestavení každého obrázku?) 

• zraková orientace, vyhledávání na ploše (Vyhledej čtyřlístky a vybarvi podle instrukcí na 

pracovním listě.) 

• grafický záznam počtu (Spočítej květiny a podle jejich počtu vybarvi kolečka pod 

rámečkem 

• hrátky se slovy (slovní fotbal slabikový) - Vystřihni si po čáře obrázky ve čtverečku, 

nalep pod sebe do sešitu (na papír) a přiřazuj zbylé obrázky (jen obstřihnuté).  

      např.    tričko – kohout  peníze – zebra  

• malované čtení – básnička Myška parádnice (psaný text čte rodič, obrázky do příběhu 

doplňují děti ve správném tvaru) 

• omalovánka s pravidly (Před vykreslením si obrázek prohlédni a zkus najít, co se v něm 

ukrývá.) 

Čím se liší rybičky od sebe? (velikostí – pojmy velká, menší, nejmenší) 

Spočítej a porovnej. (pojmy více, méně, stejně) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


