
 

 Zacvičte si s říkankou: 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,                                   

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

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

 

 Zacvičte si s říkankou: Sluníčko 

Sluníčko se probudilo,  (z dřepu do stoje snožmo, ruce udělají kruh před tělem) 

paprskama zasvítilo,   (stoj snožmo, ukazujeme na všechny strany) 

pohladilo kytičky,   (stoj snožmo, úklony hlavou na stranu) 

zvířátka i dětičky.   (pohladí sebe nebo člena domácnosti) 

To vše udělalo jen,   (stoj snožmo, mírný předklon) 

aby měli hezký den.   (poskoky snožmo a tleskat) 

 

 

 Hádanka:  Z květu na květ létají, 

   sladkou šťávu sbírají. 

   O rána až do večera 

   saje květy pilná - - - - -.      /včela/ 

  



 Pracovní list: horní a dolní smyčka. Dítě vždy nejprve obtáhne předkreslenou část a poté 

dokončí a do konce řádku. ZA odměnu si může obrázky vybarvit. 

 



Vybarvi stejný počet kytek jako je číslo na konci nebo na začátku řádku. 

Víš, jak se květiny na obrázcích jmenují? (tulipán, sněženka, bledule, fialka, sedmikráska, narcis) 

Zkus jejich názvy vytleskat. Jaké písmenko slyšíš na začátku/ na konci? 

 



 Vybarvi geometrické tvary podle předlohy (pleoptické cvičení) 

 (obdélník-žlutě, trojúhelník- zeleně, kruh- červeně, čtverec- modře) 

 Znáš tyto geometrické tvary? Jakou mají barvu? 

Znáš náš název nějakého motýla? Prohlédněte si obrázky motýlů v knihách nebo na internetu. 

 

 

 



 Hra: Pátračka na jarní louce (pleoptické cvičení):  Vezmi nůžky a rozstříhej spodních 6 

obrázků na jednotlivé kartičky. Kartičky poté zamíchej a polož obrázky dolů. Vylosuj 1 kartičku a najdi 

co nejrychleji stejný počet obrázků, jaký je napsán na kartičce.

 

 

  



 Vyrobte si doma jarní výzdobu: Zajděte si společně na procházku. Pozorujte, co kde kvete. Natrhejte si 

větvičky (kočiček, vrby, zlatého deště,…) a doma si je ozdobte. Ptáčky můžete vyrobit z barevného nebo 

bílého papíru nebo třeba jen letáků. 

. Jak se ptáčci povedli vám? 

 



 

 

 

Obrázek 1 na větvičku můžete pověsit ozdobné těstoviny 

 


