
Téma: Sluníčko probouzí přírodu a vítá ptáčky 

Datum: 23. – 27. 3. 2020 

Po zimě sluníčko získává více síly, probouzí rostliny a zvířátka, vítá ptáčky, co se vracejí 

z teplých krajin.  

Návrhy her a činností s dětmi: 

Ptáčku, jak zpíváš? (sluchové vnímání) 

Čáp ztratil čepičku (rozlišování a pojmenování barev) 

Třízení obrázků na zimní a jarní 

Prohlížení dětských obrázkových knih s rostlinami, které nyní kvetou, s ptáčky, co jsou nyní 

venku slyšet (zrakové vnímání, poznávání světa kolem nás) 

Pozorování probouzející se přírody v parku a na zahradě 

Probouzíme jaro hezkým slovem – jeden je uprostřed a spí, další ho chodí pohladit a řekne 

mu něco hezkého, co ho zahřeje u srdíčka a probudí 

Jak si ptáčkové povídají (procvičování motoriky mluvidel) 

Dudek: Už du,du,du,du 

Vrabec: Čim-ča-ra-ra, čim,čim,čim, co já nevím, nepovím. 

Vlaštovička: Šidly, vidly, šidly, vidly, kdybych měla dobré vidly. 

Vrabec – čim, čim, kluci, pojďte sem, dobře se tu nadlábnem 

Holub – vrků, vrků, vrků, mám dobrotu v krku 

Datel – tady je, tady je 

 

Sbírání „zrníček“ ze země ukazováčkem a palcem (procvičování jemné motoriky) + 

básnička: 

Zob, zob, zobu zrníčko. 

Zob, zob, koukej, Aničko! 

Z prstíků mám zobáček. 

Koukej, já jsem vrabčáček. 

 

Různé druhy skoků, chůze a pohybů ptáků (koordinace těla) – skoky snožmo, po jedné 

noze, běhání, cválání, mávání křídly, klapání zobákem atd. 

Vytleskávání názvů ptáčků, kytiček (rozklad slova na slabiky, sluchové vnímání) 

  



Jaro přišlo, kdo to letí? (básnička s pohybem, zdroj www.skolaci.com) 

Jaro přišlo, kdo to letí? (roztáhneme paže, opíšeme jimi půlkruh, a máváme) 

Vlaštovičky, milé děti.   (prsty naznačíme otvírání a zavírání zobáčků) 

Vrátily se, hnízdo staví,  (roztáhneme ruce, sepneme ruce a naznačíme hnízdečko) 

štěbetáním domov zdraví. (prsty štěbetáme, máváme dlaněmi) 

Vítáme vás ptáčci milí, (roztáhneme ruce) 

kdepak jste tak dlouho byli? (ukazováček na čelo, divíme se) 

Z teplých krajin přilétáme, (máváme pažemi) 

sluníčko už tady máme. (roztahujeme paže a rozevíráme prsty) 

Na jaře 

 

 

 

 



Návrhy na výtvarné činnosti  

Zdroj: cz.pinterest.com 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 
 


