
Cesta z města do přírody 15.3. - 19.3. 2021 

Milé holky, milí kluci,  

doufáme, že jste si s rodiči užili týden s Večerníčkem. 

Tady ve školce se také dějí věci – připravujeme se, až se zase společně uvidíme. 

Z oken nám zmizely sněhové vločky a objevují se nám první jarní kytičky na 

oknech. 

  

 Víte, jaké právě teď začíná ROČNÍ OBDOBÍ? A JAKÝ JE TEĎ MĚSÍC? 

 

I když se paní Zima zatím vlády nechce vzdát, přece jen její moc slábne a příroda 

se probouzí. ZAČÍNÁ JARO! Pomoz JARU a probuď přírodu tanečkem a písničkou. 

Dej ruce v bok a poskoč si s JAREM! 

Jaro, jaro, jaro už je tu! 

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA 

 

 

 Když se ráno probouzíme my, lidé, protáhneme se, vyskočíme z postýlky a 

umyjeme si obličej. 

 Jak se ale probouzí příroda? 

Znáš nějaké jarní kytičky, které začínají  vykukovat ze záhonů. 

Zahraj si pexeso s jarními kytičkami. Pexeso si můžeš vybarvit – hraní bude pak 

jednodušší, pak rozstříhat a můžeš hrát. 

Pracovní list č. 1 - PEXESO (vytiskni 2x). 

 

 A co stromy, jak se probouzí stromy a keře? Jak vypadá větvička, na které 

jsou kočičky. Dokresli na větvičku kočičky. Vyrůstají z každého pupenu. 

Pracovní list č. 2 - KOČIČKY 

 Zkus si vyrobit jarní kytičky – můžeš si vybrat sněženku nebo hyacint nebo 

můžeš vyrobit obě dvě a jednu třeba někomu darovat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA


 
 

 



 
 

 

 

 

 



 Teď se proměníme na malé detektivy. Najdeme venku JARO? 

Vytiskni si pracovní list JARNÍ DETEKTIVKA a vydej se s rodiči do přírody hledat 

JARO. Obrázky si můžeš vybarvit. Až něco vypátráš, pečlivě zaznamenej. 

 

Pracovní list č. 3 - DETEKTIVKA 

 

 Jak se chystají na jaro zvířátka?  Ve školce jsme během zimy krmili ptáčky, 

teď už krmit ptáčky pomalu přestaneme, ptáčkové si začnou shánět potravu 

sami, ale hlavně si musí najít vhodné místo na stavbu hnízda. 

 

HÁDANKA PRO DĚTI: 

Který pták se k nám v březnu vrací až z daleké Afriky? 

NÁPOVĚDA:  

Staví si hnízdo na komínu. 

 

Uhádli jste? 

Tak mu pojďte zazpívat písničku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ajpN4TtE4B8 

 

Jedna pranostika říká: „Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře“ 

Co to asi znamená? 

Řehoř má svátek 12. března. Čápi v tyto dny putují přes moře za námi. Vrací se 

do svých hnízd. Hnízda si opraví a brzy nakladou vejce, ze kterých se vylíhnou 

čápata. 

 

Myslíš si, že už někam do České Republiky čápi přiletěli? 

 

Představte si, že na některé hnízda  už se čápi vrátili. Víš, jak vypadá takové čapí 

hnízdo? Popros rodiče a společně s nimi se můžeš na čapí hnízdo podívat přes 

webkameru. 

 
https://vox.optomedia.cz/cheb/?sekce=1&idw=2885&article=&idw=2885&article 

 

Pěkně do hnízda je také vidět v Bohuslavicích u Trutnova, tam se ale čápi ještě 

nevrátili, celé hnízdo je zarostlé trávou. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ABJTbc2tOc4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ajpN4TtE4B8
https://vox.optomedia.cz/cheb/?sekce=1&idw=2885&article=&idw=2885&article
https://www.youtube.com/watch?v=ABJTbc2tOc4


 A budoucím školákům posíláme úkoly – protáhni se, poskoč si 5x na pravé noze, 

5x na levé noze, udělej 10 dřepů, poťukej prstíky. 

 

Bude potřeba se chvíli soustředit. 

 

Pracovní list č. 4 

Pracovní list č. 5 

Pracovní list č. 6 

Pracovní list č. 7 

Pracovní list č. 8 

 

 Milé Kometky, protože nemůžeme být spolu ve školce, zkusíme si alespoň přes 

počítač poslat obrázek, jak hledáme jaro. Až objevíte jaro (jarní kytičku nebo 

něco jiného), požádejte rodiče, ať vás vyfotí a pošlou nám fotku do školky. My ji 

vložíme na web a uvidíme se všichni alespoň tímto způsobem! 

 

Mějte se krásně, běžte ven hledat jaro a my se budeme těšit za týden! 

Nezapomeňte podepsané úkoly přinést do školky, už se na ně těšíme! 

Vaše paní učitelky Irena a Marcela  

 

 

 

 

Zdroje: youtube, pinterest, Bednářová: Jedním tahem, Bednářová: Zraková 

diferenciace I., Nasedeticky.sk,  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 1 

  



 

Pracovní list č. 2 –  dodělej na větvičku kočičky –z každého pupenu vyrůstá 

kočička 

 

 



 

Pracovní list č. 3 – nezapomeň se podepsat a už můžeš vyrazit do parku či na 

zahradu pátrat! 

  



 

¨Pracovní list č. 4 – „jednotažka“ – velmi důležité pro plynulost je nepřerušovat 

pohyb při kreslení 

  



 

Pracovní list č. 5 

 

 



Pracovní list č. 6 

 

  



 

Pracovní list č. 7 

  



 

 

Pracovní list č. 8 – Slunéčko sedmitečné na sobě má 7 teček – dokresli je těm, 

kterým tečky chybí!

 


