
Distanční vzdělávání pro předškoláky 

22. 3. - 26. 3. 2021 

 

„PRVNÍ JARNÍ DEN“ 

 

Ahoj děti! 

Tak je to tady – JARO! 21. 3. je první jarní den a všichni se těší, jak se vlády ujme 

jarní víla. Ale ono to není tak jednoduché. Paní Zima má ještě sílu a nechce se své 

vlády vzdát. Vypadá to, že budeme muset jaru trochu pomoci. A na pomáhání 

jsme kabrňáci. Kdybychom byli ve školce, vyrobili bychom si velkou MORENU – 

ZIMU, kterou bychom společně hodili do řeky, aby ji vzala voda do severních zemí 

– tam, kde má palác zimní královna.  

Jak to tedy provedeme? 

1. Doma si můžete vyrobit malou Morenu - ze špejlí, rohlíku a papírového 

kapesníčku. Až půjdete na procházku, vhoďte ji do potůčku nebo do řeky 

a sledujte, jak ji proud odnáší. 

 

A víte, co? Ať vás při tom rodiče vyfotí a pošlou nám foto na mail školky. 

Dáme je na webové stránky a uvidíme, jak jste jaru pomáhaly a zimu 

zahnaly. 

 

2. Poproste rodiče, aby vám pustili pohádku z Večerníčku „Chaloupka na 

vršku“ - 03 Jak se Andulka bála Smrtky.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nAtvfAJoQ78 

 

3. Máme pro vás i hezkou pohádku „První jarní den“.   

Poproste někoho, ať vám ji přečte a vy potom odpovězte na otázky. Pozná 

se tak, jestli umíte dobře poslouchat. Jaro můžeme přivolat i básničkou, 

písničkou nebo tancováním. 

 

 Zkuste trochu čarovat při básničce „Zimo. Zimo, táhni pryč“  

 Zazpívejte si písničku“ Hřej sluníčko, hřej“ 

 Zacvičte si Míšou Růžičkovou „Jaro, léto, podzim, zima“ 

 Zatančete si s Lucinkou Šauerovou na písničku o jaru „ Modrá, žlutá, 

červená“  

A teď by v tom byl čert, aby už jaro opravdu nepřišlo!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=nAtvfAJoQ78


4. Výtvarné tvoření 

Už jste viděly čápa? My ano - vypadá to, že už se opravdu vrací. 

 Udělejte si čápa z tampónů na odličování a můžete ho zapíchnout do 

květináče za oknem. 

 Z tampónu se dají vyrobit i sněženky. 

 Vyrobte si jednoduchého čápa z papíru a vyzkoušejte doma nebo venku, 

jestli někam doletí. 

 Vybarvěte si jarní kytičkové a sluníčkové mandaly. Můžete je vystřihnout 

a nalepit třeba na okno. 

 Pro kluky je připravená mandala s auty, abychom mohli vyjet na výlet. 

 

5. Pracovní listy 

 

1) Zrakovka – auta 

2) Zrakovka – deštníky 

3) Grafomotorika – Morena 

4) Jednotažka  - čáp 

5) Jednotažka – auta 

6) Počasí a oblečení 

Pracovní listy si podepište a schovejte – přinesete je do školky, až se sejdeme. 

Tak do toho – máte týden na pomáhání jaru! 

Budeme se těšit na další velikonoční týden. A hlavně na vás – je tu smutno bez 

vašeho štěbetání. 

Rodiče prosíme o spolupráci a o fotografie – děti si je rády prohlíží, a budeme 

mít památku. 

Pokud si nemůžete pracovní listy vytisknout, dejte nám vědět. My vám je 

připravíme k vyzvednutí ve školce. 

Zdroje: Pinterest, YouTube,  

 

 

 

 

 

 

 



Výroba „Moreny“ 

 

 

 

 

Co budete potřebovat: 

špejle, rohlík, papírový kapesníček 

 

 

 

 

 

 



„První jarní den“ 

 Eva Hurdová 

V měsíci březnu nastává jaro, na které se těší nejen lidé, ale i zvířátka. 

Tentokrát ale jarní počasí, po kterém všichni touží, nepřichází. Na 

některých stromech a keřích se už sice objevily pupeny, ale na mnoha 

místech ještě leží sníh a ani bílým kvítkům sněženek se nedaří proniknout 

skrz sněhovou peřinku.  

Na dnešní první jarní den se těšil i kocourek Mourek. Leží doma v teple u 

kamen a zklamaně se dívá ven. Z šedivých mraků se snášejí k zemi bílé 

sněhové vločky. „Mňau, sluníčko, kdepak jsi? Proč se schováváš za mraky 

a nehřeješ? Dnes je přece první jarní den a já jsem se těšil, že budu ležet 

venku na lavičce v teple tvých slunečních paprsků. A místo toho se 

ohřívám u kamen.“ Ale sluníčko nic, ani z mraků nevykouklo.  

Také pejsánek Hafánek je smutný. „První jarní den by přece měl být 

doopravdy jarní, ozářený sluníčkem, ne zasněžený. Místo pobíhání po 

rašící travičce se schovávám před chumelenicí sněhových vloček do 

boudy. To nám jaro nějak divně začíná. Haf, haf, sluníčko, kde jsi? Proč 

nesvítíš a nehřeješ?“ Ale sluníčko zase nic, ani z mraků nevykouklo.  

I vrabeček Drobeček se diví. „Takhle jsem si první jarní den 

nepředstavoval. Chtěl jsem hledat něco dobrého k snědku na sluníčkem 

vyhřáté trávě a zemi, a místo toho poskakuji ve sněhu. Pí, pí, sluníčko, 

zasviť aspoň maličko.“ 

Ale sluníčko zase nic, ani z mraků nevykouklo. Spí a hlásky Mourka, 

Hafánka ani Drobečka neslyší. Najednou se však sluníčko ve své nebeské 

postýlce zavrtělo. „Co se to děje? Co to slyším? Kdo mě to budí?“ Sluníčko 

začalo pozorně poslouchat a uslyšelo písničku:  

„Hřej, sluníčko, hřej, 

hory doly krej. 

Povyskoč si výše, 

na té naší střeše, 

kolo udělej.“ 

Sluníčko odstrčilo mraky, aby vidělo dolů na zem. Dívalo se, odkud jsou 

hlásky, které slyší. Uvidělo a uslyšelo, že to jsou hlásky dětí. I když to 

venku vůbec na jaro nevypadalo, děti přece jen svým říkadlem první jarní 

den vítaly. „Propáníčka, děti zpívají, že jaro už je tu, a já spím, místo abych 

pěkně jarně svítilo a hřálo. Hned to musím napravit. “Sluníčko odsunulo 

mraky ještě víc a začalo svítit a hřát tak, jak to má na jaře být. Sníh začal 

tát a všichni se s radostí dívali na modrou oblohu a libovali si: „To je krásný 

první jarní den! 



Otázky: 

1. Jaká zvířátka v pohádce vystupují? 

2. Ve které měsíci je první jarní den? 

3. Jaké bylo v pohádce počasí? 

4. Jak si zvířátka představovala první jarní den? 

5. Co nakonec vzbudilo sluníčko? 

 

Písničku si můžete zazpívat a přivolat sluníčko 

https://www.youtube.com/watch?v=oYabX5X5haE 

Zatančete si s Lucinkou 

https://www.youtube.com/watch?v=s1YipwLBzig 

Zacvičte si s Míšou 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE 

 

Pokud to nepomůže, začarujte paní Zimu!!! 

Zimo, Zimo, táhni pryč 

Nebo na tě vezmu bič. 

Odtáhnu tě za pačesy, 

Za ty hory, za ty lesy. 

Až se vrátím nazpátek, 

Svleču zimní kabátek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oYabX5X5haE
https://www.youtube.com/watch?v=s1YipwLBzig
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE


Vyrob si čápa a sněženky z odličovacích tampónů.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



Vyrob si čápa 

 

 

 
 

 



 
 



 

1) Zrakovka – auta 
 

 

 

 

 

 



 

2) Zrakovka – deštníky 

 

 

 

 

 

 



 

3) Grafomotorika – Morena 

Dokresli obrázek a vybarvi ho 

 

 

 

 



 

4) Jednotažka -  čáp 

Obtáhni čápa několikrát jedním tahem bez přerušení čáry 

 

 

 

 



 

 

5) Jednotažka -  auto 

 
 Obtáhni auto několikrát jedním tahem bez přerušení čáry 

 

 

 

 

 



 

6) Počasí a oblečení 

1. Pojmenujte obrázky oblečení zleva doprava. 

2. Na jaké písmeno začíná obrázek? 

3. Vytleskejte a určete počet slabik. 

4. Kolik je obrázků v první řadě, ve druhé řadě, dohromady? 

5. Rozstříhejte obrázky a nalepte je do sloupečku podle počasí – co byste si vzaly na 

sebe, když prší, když svítí sluníčko, když padá sníh? 

 

 


