
Voláme sluníčko 

15. 3. 2021 – 19. 3. 2021 

 

Které roční období je období čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, 

plodnost? 

Je to samozřejmě jaro. S jarem přichází všechno to pěkné, milé a příjemné, na co v mrazivých 

dnech všichni čekáme – hřejivé sluneční paprsky, probouzející se příroda, barevný svět kolem nás 

a s tím i příjemnější nálada a radost ze života. První tráva, první květy, procházky v přírodě vonící 

svěžím vzduchem, ptačí zpěv… 

Náměty na činnost: 

• Na procházce si všímáme změn v přírodě (první květiny, zpěv ptáků, prodlužování dne, 

oteplování,…). 

• Postřehy z procházky zaznamenáme do pracovního listu – jarní procházka. 

• Viděli jste při pobytu venku někde větvičky jívy? (kočičky) Vezměte si jich pár domů do 

vázy. 

• Jaro s sebou přináší i pranostiky. Co je to vůbec pranostika? Znáte nějaké? 

Březen – za kamna vlezem 

Na svatého Řehoře (12.3.) led plave do moře, čáp a vlašťovičky letí přes moře 

Na svatého Jiří (24.4.) vylézají ze země hadi a štíři 

• Kteří ptáčci se vrací na jaře z teplých krajin? Znáte nějaké? A dokázali byste je popsat? 

• Cvičení a protahování těla by mělo být nedílnou součástí dne. Vyzkoušejte básničku 

s pohybem 

Podívej se támhle v trávě, 
(dřep, rozhlížet se) 

kytička vyrostla právě, 
(z dřepu do stoje) 

čechrá si zelenou sukýnku, 
(stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem) 

protahuje si barevnou hlavinku.  
(stoj snožmo opatrně naklánět hlavu). 

K sluníčku lístky natahuje, 
(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou) 

ještě se ospale protahuje, 
(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou) 

na louce není jediná, 
(stoj snožmo, hlavou „ne“) 

protože jaro už začíná. 
(stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem) 

 

 



• Přečti si s maminkou motivační pohádku „Jak se zahrádka probudila ze zimního spánku“ 

(odkaz vložen na webových stránkách) 

• Poslechni si a zazpívej pěknou písničku „Jaro dělá pokusy“ (odkaz na webu) 

• Námět na výtvarnou činnost – výroba skládané papírové sněženky (odkaz na webu) 

• Nauč se jednoduchou básničku: 

 

Slunce volá na sněženku 

 

Slunce volá na sněženku, 

podívej se, jak je venku! 

Slunce volá do oken, 

děti, haló, pojďte ven! 

 

 

Pracovní listy (připraveny k vyzvednutí v MŠ) 

• Osová souměrnost (dokresli druhou polovinu obrázku) 

• Jarní procházka (k záznamu, co jsi na procházce viděl) 

• Záznamový list (nakresli zážitky z vycházky – co jsi viděl, jaké bylo počasí…) 

• Puzzle (tající sněhuláček) 

• Omalovánka (první sněženky) 

• Grafomotorika – déšť (dělej svislé čáry dle předlohy) 

• Grafomotorika – luční koník (dělej obloučky dle předlohy) 

• Koordinace oko x ruka (spoj čarou hmyz, který patří k sobě) 

• Labyrint (najdi včelce cestu ke květince) 

• Hra se slovy (určování počtu slabik ve slově, pojmenuj obrázek, vytleskej a urči počet 

slabik), můžeš zkusit i grafický záznam slova (krátká x dlouhá slabika 😊) 

např. jaro • •    sluníčko • / •  vlaštovka • • • petrklíč • • / 

• Hrátky se slovy – rozstříhej obrázky z pracovního listu a vytvoř dvojice, které se spolu 

rýmují   

• Obrázkové sudoku (rozvoj logického myšlení) 

 

 

 


