
Náměty pro činnosti s dětmi – CVRČCI 

JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

Milé děti a rodiče! Posíláme vám jarní zábavu pro první slunečné

dny! 

Dobře se bavte! 

                           

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? 

Byla zima mezi náma, a teď už je za horama, hu, hu, hu, jaro už je tu!“1

„Březen – za kamna vlezem,

duben – ještě tam budem.“2

1 Zdroj: MOTLOVÁ, Milada. Český rok od jara do zimy. Ilustroval Tomáš ŘÍZEK. V Praze: Fortuna Libri, 2010. ISBN 978-
80-7321-522-4.

2 Zdroj: MOTLOVÁ, Milada. Český rok od jara do zimy. Ilustroval Tomáš ŘÍZEK. V Praze: Fortuna Libri, 2010. ISBN 978-
80-7321-522-4.



Děti popisují obrázek a ve společné diskuzi se zaměřujeme na 

„znaky jara“.
(např. Přilétají ptáci z teplých krajin, taje sníh, objevují se první jarní květy, příprava

zahrádky na setí,…)

„Zima už se loučí s námi, snížek už je za horami.

Sluníčko si češe vlasy, v zahrádkách už brzy asi-

pokvete nám petrklíč, 

který pošle zimu pryč.“

Zazpívej si s námi! 



Květiny se pomíchaly. 
Poznáš, které květiny jsou jarní?  



POJMENUJ JARNÍ KVĚTINY! 
JAKÝM PÍSMENEM ZAČÍNAJÍ SLOVA? 
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JARNÍ DOMINO! 
Domino si můžete vytisknout a společně si zahrát! 





MALOVÁNÍ podle ČÍSEL. 
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VESELÁ PÍSNIČKA! 



PROTÁHNI SI TĚLÍČKO, PROBUĎ SE
MALIČKO! 





SPOČÍTÁŠ, KOLIK JE NA OBRÁZKU
KVĚTIN? 



SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ KVĚTINU!



NEŽ KVĚTINA VYROSTE, JE Z NÍ
SEMÍNKO...JAK TO BYLO DÁL, KVĚTINKO?

(Dítě má za úkol seřadit obrázky tak, aby vzniklo správné pořadí.)



ZKUS SI DOMA, s maminkou nebo tatínkem,
POZOROVAT, jak květina VYROSTE ZE

SEMÍNKA. 

Pojmenuj všechny části rostliny.



PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ POJMY.
Popros o pomoc dospěláka.

Vypěstoval jsi doma také něco? Dones nám do
školky ukázat, nebo nám to vyfoť! :-)

SEMÍNKO KOŘÍNKY STONEK LISTY



NAJDI 5 ROZDÍLŮ! 



DOKRESLI KVĚTINÁM STONKY a LIST



CO SI DOMA VYROBÍŠ?





AŽ PŮJDEŠ VEN, 
TAK URČITĚ NEZAPOMEŇ….



JARNÍ HLEDÁNÍ

Dokážeš najít ?

jarní kytičku

brouka

klacek

hezký kamínek

zelený list

Kreslíme svět dětským
a o

čim
a

LO

GO
PEDIE S ÚSMĚVEM

www.logopediesusmevem.cz

motýlka

zpívajícího ptáčka

kočičky



Až se doma budeš nudit, 
zkus taky tohle: 

Těžký život žížaly:
https://decko.ceskatelevize.cz/hry/zizaliga-
sampionu
https://decko.ceskatelevize.cz/hry/zizali-
trenazer

Něco pro pořádný kluky:
https://decko.ceskatelevize.cz/kombajn-je-fajn/pole-

je-fajn

O zahrádce:
https://decko.ceskatelevize.cz/moje-
zahradka/moje-zahradka
Hudby trochu třeba: 
https://decko.ceskatelevize.cz/cteni-do-ouska/
deckoteka
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