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ODEMYKÁNÍ JARA 

 

1) Zamykání zimy a odemykání jara: 

      Milé děti,  

u zvířátek na dvorečku začalo svítit jarní sluníčko. Když ráno zvířátka vylezla ze svého 

pelíšku, byl dvoreček plný žlutých a bílých kytiček. Zvířátka nevěděla co je to za 

kytičky a tak šla za Brokem pro radu. Brok kytičky očichal a poznal, že to jsou 

Petrklíče a Sněženky. Protože zima tu byla dlouho, vzal Petrklíč a  zamknul zimu na 

tři západy.  

 Teď společně s Brokem otočíme třikrát pomyslným klíčem (1- 2- 3). A zima už 

je zamčená. 

 Ale aby nám přišlo jaro, musíme tím stejným klíčem odemknout jarní bránu. 

Zase vemte pomyslný klíč a třikrát s ním otočte (1- 2- 3). A jaro už je odemčené. 

 

 

2) Pozorujeme přírodu: 

Až budete venku, pozorujte přírodu okolo sebe. Zkuste najít nějaké kytičky a 

pozorovat zvířátka. Třeba najdete petrklíč, sněženky, bledulky a uslyšíte zpívat 

ptáčky. 

 

 

     

           Petrklíč                                        Sněženka                                    Bledulka 

 

¨ 

 



NAJDI DVOJICE STEJNÝCH KYTIČEK A VYBARVI JE JEDNOU BARVOU.  

PRO KAŽDOU DVOJICI VYBER JINOU BARVIČKU. 

 

 

 



3) Básnička s pohybem: 

JARO 

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 roznožmo, opatrně naklánět hlavu) 

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

ještě se ospale protahuje,                   (protáhneme se) 

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

protože jaro už začíná.                       (poskoky na místě) 

 

4) Vyrábění klíče na odemykání jara: 

Pomůcky: barevné papíry, vytištěný klíč, lepidlo 

Vytiskněte klíč na bílý papír. Vezměte barevné papíry a natrhejte si je na drobné 

kousky. Kousky natrhaného papíru lepte na klíč. 
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