
 

Jaro se probouzí  

Inspirace s jarní tématikou pro malé i velké 

 

Počasí a vliv slunce, hrálo v životě vždy důležitou úlohu. Příroda se pomalu probouzí, rozkvétá a den 

se prodlužuje. V prvních jarních dnech nás brzy ráno začínají probouzet jarní ptáci a oslovují první 

květy jara, jako jsou sněženky, bledule, hlaváček jarní a jiné.. Každá rostlina je jiná. Květiny se liší 

různými tvary, barvami i délkou. Květiny můžeme pozorovat zrakem, lze si k nim přičichnout, 

abychom ucítili jejich vůni. Můžeme se jich dotýkat a natrhat si některé z nich a donést si je domů. 

Květiny nám nabízejí mnoho inspirace k výtvarné tvorbě. Můžeme si také všímat, jak ze svých úkrytů 

vylézá drobný hmyz – mravenci, broučci, včeličky. Ovzduší se začíná pomalu oteplovat a kromě 

sluníčka na obloze můžou přijít také mraky, které přináší déšť nebo i jarní bouřky. 

Ideální pro nasátí jarní atmosféry je vyrazit do přírody. Můžeme si všímat nejrůznějších rostlin, 

živočichů i zvířat. Navodit téma při vycházce, všímat si změn v přírodě – zpěv skřivana, hvízdání kosů, 

přílet špačků, probouzející se příroda, první tráva, pupeny na větvích, sněženky a bledule.. Určit si 

roční období, měsíce v roce..  

 

Náměty na rozhovor k jarnímu tématu 

 

 Lidové pranostiky:  Březen – za kamna vlezem, Duben – ještě tam budem 

                                                         Na svatého Jiří (24. 4.), vylézají ze země hadi a štíři 

 

 Havel Jiří – Zvědavá louka 

Zeptala se louka trávy,  

kdo jí nosí čerstvé zprávy.  

Tráva řekla: „Vítr, paní,  

šeptá mi je při foukání…“     

 Jak vypadá louka? Co roste na louce za kvítí?  

 K čemu jsou bylinky? Které můžeme sbírat a jak? Co z nich můžeme připravit?  

 Jak se dají sdělovat zprávy? 

 Co dělá vítr? Jakým hlasem fičí? Nácvik větru s peříčkem – dechové cvičení.  



 Které broučky najdeme na louce? – Použijeme obrázkovou encyklopedii. 

 Nápodoba broučka – do rytmu poskakovat,  zkoušet lézt po čtyřech, s pokrčenýma nohama, s 

nataženýma nohama, výskok se vzpažením ( zkouší létat ) 

 Zahrajeme si na „Sedmikrásku“, která se právě nejvíce objevuje na loukách(V. Fischer, Pojďte 

si hrát s námi, s. 143). 

Když sluníčko zapadá, 

sedmikráska chřadne, – (Ze stoje se vzpažením do velkého předklonu)  

ke spánku se ukládá 

do postýlky chladné. – (Dřep, klek na kolena a hlavu složíme na kolena) 

Když sluníčko vyskočí, 

sedmikráska vstává, – (Pomalu napneme nohy a hlavu necháme na kolenou – jsme v předklonu) 

načeše si obočí,  

na motýly mává. – (Narovnáme se do výponu a zamáváme rukama) 

 

 

 Jaro má moc práce. Poslechni si, co všechno dělá v básničce, která se jmenuje: 

Co všechno musí dělat jaro 

Vytáhnout trávu z hlíny 

a na zeleno natřít. 

Načernit pěkně stíny 

a všechno živé sbratřit. 

Všem hadům svléci kůži, 

načesat řádně louky, 

spočítat lístky růží 

a pruty leštit, brouky. 

(František Halas: Halas dětem. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole, str. 45)  

 Je důležité, aby jaro přišlo? Kdy přichází? Jak vypadá? Co si o tom myslíš? 

 Máš dnes jarní náladu? Jak se pozná jarní nálada? Umíš vyjádřit obličejem radost a pohodu? 

Jarní nálada je lehká a jemná, zkusíme se tak pohybovat. 

 Co všechno můžeme udělat pro to, abychom to na jaře měli hezké? 

- Můžeme si uklidit zahradu, osázet květinové truhlíky a mísy.. 

 



 Jarní počasí  

 Jaké je dnes počasí? 

 Co všechno nás může v létě zaskočit na vycházce – bouřka, déšť, sluneční úpal 

 Jak se chráníme před nepříznivými vlivy počasí? 

Havel Jiří – Mračí hra 

Těsně před soumrakem  

potkal se mrak s mrakem. 

Že se jim zdál smutný svět,  

chtěli trochu dovádět. 

Hned měli hru vymyšlenou: 

„Zahrajem si vybíjenou!“ 

Všechnu sílu do hry dali,  

jak si oba slíbili. 

Blýskali a hromovali,  

až se zkrátka vybili! 

A co při tom z vlastní viny  

vyplýtvali elektřiny! 

Rozvoj komunikace:  

• Jak vypadá mrak? Jakou má barvu? 

• Co je to blesk a jak vypadá? Co je to hrom? Co je to bouřka?  

• Poznávání světových stran. 

• Jaký je vítr, když fouká od jihu? A jaký je od severu (teplý, studený) 

Pohybová hra Na bouřku: 

Dítě se volně pohybuje..Když dospělý zvolá „bouřka!“ dítě se snaží vylézt na předmět předem 

stanovený, nebo někam nahoru, aby nestálo nohama na zemi. Dospělí pak zvolá „bouřka přestala!“ a 

dítě může slézt. 

 



 

Náměty na písně a básníčky s pohybem 

 Jaro letí 

Jaro letí, jaro letí 

má zelená křidélka. 

Šatičky má ze sněženek 

a ve vláskách motýlka. 

Kde se vzaly, tu se vzaly 

pampelišky v trávníčku, 

ke sluníčku otáčejí 

svoji zlatou hlavičku. 

Haló, jaro, haló jaro, 

kytiček je na světě málo. 

Přileť a přines nám sluníčko 

pomůžeme ti maličko. 

(Autor: Alžběta Palatinová) 

(Zpíváme na nápěv písně Pec nám spadla.) 

 

 Slunce volá 

Slunce volá na sněženku. ( dáme ruce před ústa a voláme ) 

Jaro, jaro, už je venku! 

Pěkně nastav bledá líčka ( kýváme hlavou a nastavujeme tváře ) 

a usměj se do sluníčka. ( máváme oběma rukama ke sluníčku ) 

Budí také petrklíče ( dáme ruce v bok a zatočíme se dokola ) 

luk a strání zlaté klíče, ( odemykáme jako klíčem ) 

ať probudí háje, sady, ( rozhlížíme se do daleka ) 

že je jaro zase tady! ( opět zamáváme sluníčku ) 

( Alena Gondeková ) 

 Kytička 

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,         (–//–) 

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

protože jaro už začíná.              (stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem) 

 



Krátký jarní pohádkový příběh: 

"Na jedné louce žil hlemýžď. Svou louku miloval a nejraději si hrál a povídal s barevnými květinami, 

které na louce rostly. 

Hlemýžď byl moc pyšný na svůj pruhovaný domeček, který si nosil stále sebou. Jenže jednou se stalo, 

že se na louce objevil zlý kouzelník, který měl nejraději černou a bílou barvu. Všechna zvířátka, která 

na louce žila, i všechny květiny, které na louce rostly, očaroval. Hadi, kobylky, motýlci, včeličky i náš 

hlemýžď byli najednou pouze bílí nebo černí. Místo barevných květin tu byly najednou uvadající bílé 

květiny a suchá černá tráva. 

Hlemýžď byl z toho neštěstí smutný a rozhodl se své louce, zvířátkům i květinám pomoci. A tak se 

vydal za čarodějnicí, o níž slyšel, že zvířátkům i květinám pomáhá. Bydlela v chaloupce na okraji louky, 

která se rozprostírala v blízkosti hlubokého lesa. Čarodějnice, když slyšela, co se stalo, hlemýždi 

pomohla. Všem zvířátkům, rostlinkám i trávě vrátila jejich původní podobu. 

Květiny na louce opět rozkvetly a tráva se znovu zazelenala. Za odměnu si hlemýžď mohl u 

čarodějnice vybrat, jak by měl vypadat jeho nový domeček. A protože měl moc rád květiny, zvolil si 

domeček ze samých kvítků. 

 Jakpak asi jeho domeček vypadal?" 

 Grafomotorika – malování spirály jako ulita – jedním plynulým tahem  

 malování na vyschlou ulitu (pokud najdeme) 

 zkusíme s dítětem domyslet pokračování příběhu  

 

 

Výtvarné a jiné nápady 

 Malujeme jaro: 

Nakreslíme si jaro a vyzdobíme mu šaty, aby se líbilo všem. Malujeme travičku, keře, stromy, bledule 

a sněženky nebo tulipány a narcisy, sluníčko… 

Pomůcky: výtvarný materiál, nůžky, lepidla, papír většího formátu  

• trhání papíru na proužky – vlasy pro jaro; 

• skládání a překládání malého papírového čtverce – sněženka; 

• vystřihování květin z barevného papíru; 

• nalepování; 

• obtahování tvaru; 



• dokreslování a vybarvování podle volby  

Závěr vystavení práce, pochválení  

 

 Bylinkové obrázky: 

Pomůcky: papír – kartón, sušené vylisované kytky, nůžky, lepidlo  

• Z kartónu vystřihneme rámeček. 

• Na papír (stejné velikosti) nalepíme uprostřed vylisovanou květinu. 

• Rámeček nalepíme na papír s květinou. 

• Na rub obrázku nalepíme poutko na zavěšení. 

 

 Nabarvování  květináčků: 

Barvíme akrylovými barvami. Po zaschnutí ještě přelakovat bezbarvým lakem. Naplnit zeminou a zasít 

semínka. Zalít a umístit květináčky na okno a pak už pouze každý den kontrolovat, zda semínka 

vyklíčila a začínají vykukovat.   

 

 

Dále doporučuji 

 Pokus "kouzlo zabarvování" 

Do tří sklenic dáme vodu, v jedné bude čirá voda, v ostatních dvou je voda zabarvená do červena a 

modra. Do každé sklenice umístíme sněženky. Pozorujeme, jak se začnou květy zabarvovat dle vody 

ve sklenici. Dětem vysvětlíme celý proces. Květy změnily barvu, protože květina do sebe nasála 

obarvenou vodu. Voda se rozvádějícími kanálky dostala až do květu. 

 



 Ptáci a zvířata na jaře 

 

 Jazyková hra "slovní řetězec" – první říká: "Byla jedna slepička, co hledala zrníčka. Na zahradě 

místo zrnka našla žížalu." Hra pokračuje tak, že úvodní říkanku opakuje další a postupně 

každý jedno po druhém přidávají něco, co slepička našla (housenku, hrách, mák, list..). 

Úkolem je bezchybně zopakovat všechna slova tak, jak byla přidávána a nakonec přidat jedno 

slovo. Hra rozvíjí sluchovou paměť.   

 

 Sluchová hra "Kde kdo to pípá?" – dítě (kvočna) má zavázané oči. Další (kuře) pípne v nějaké 

části místnosti. "Kvočna" musí uhodnout, kdo a kde pípnul. Dojít k němu. Sluchová 

diferenciace.  

 

 

 Zdravá výživa – Jarní zelené vaření 

Čaje z jarních bylinek (kopřiva), setá řeřicha (rychle klíčí) – dobrá posypat na chleba – můžeme 

vypěstovat s dětmi a vylepšit si svačinu, na salát – listy pampelišky, do nádivky – mladé kopřivy, 

pažitka do polévek apod. 

  

Děkuji, že jsme společně přivítali jaro jako poděkování přírodě za všechno 

hezké, čím nás obklopuje. 

 

 







 

 

  

 



 

 





 

 

 



 



 

 



 



 

 



   



 


