
Když se jaro narodí,  

vše  

k životu probudí 

 

 

 



POHÁDKA O SNĚŽENKOVÉ VÍLE 
Sněženková víla byla jarní víla, která vládla všem sněženkám. Díky ní tyto jarní květinky zdobí zahrádky 
ještě před tím, než roztaje poslední sníh. Sněženková víla nosila krásné bílé šaty, ale přesto s nimi nebyla 
spokojená: „Všechny ostatní jarní květinové víly mají šaty krásně barevné. Jen já musím nosit obyčejné 
bílé,“ vzdychala.  
 
Marně se ji její kamarádky, Narcisková a Krokusová víla, snažily přesvědčit, že její šaty jsou nádherné: „Žádná z nás nemá tak čisté 
a skvostné šaty jako ty. Jsou krásně bílé jako čerstvě napadaný sníh,“ ujišťovala ji Narcisková víla.  
 
„Jenže na sněhu vůbec nejsou vidět. Kdo si všimne sněženek, když sníh ještě neroztál?“ mračila se Sněženková víla. „To tvé žluté šaty 
na sněhu krásně září. Chci mít taky barevné šaty!“dupla si nožkou Sněženková víla. 
„Ale ty si nemůžeš šaty převléknout,“ vyděsily se ostatní víly. „Jsi Sněženková víla, a pokud nebudeš jako sněženka vypadat, nemůžou 
sněženky na jaře kvést.“ 
 
Sněženkové víle to bylo jedno. Odlétla od svých kamarádek a začala se rozhlížet po nových šatech. Moc se jí líbí ty žluté, jako má víla 
Narciska. Dolétla mezi narcisky a domluvila se s nimi, že si od nich jedny šaty vypůjčí. Převlékla se a odlétla pryč. 

 
Mezitím k narciskám dolétly její kamarádky a našly na zemi pohozené sněženkové šaty. Víly se lekly. 
Musí vílu Sněženku co nejdříve najít. Když nebude Sněženková víla ve svých šatech, zmizí sněženky 
ze všech zahrádek a trávníků. Víla Narciska tedy letěla k lesu a víla Krokuska k městu. Víly však 
nemohly Sněženkovou vílu najít a zároveň si všimly, že všechny sněženky zmizely!  
Víly přemýšlely, co dál. Najednou uslyšely slabounký pláč. Vydaly se tím směrem a našly pod 
větvičkou keře plakat Sněženkovou vílu. 
 
„Pročpak tady tak sedíš a pláčeš?“ pohladily ji po vláskách. Víla zvedla uplakaná očka a vzlykla: „Když 

já jsem tak chtěla mít krásné žluté šaty, jako máš ty, Narcisko. Jenže teď je mám a na žádné zahrádce už nekvete ani jedna sněženka. Co 
tomu řeknou ostatní květinové víly? A co tomu řeknou děti, když se budou chtít se svými rodiči podívat na sněženky a žádné nenajdou?“ 
Víly se na sebe podívaly. „Takže už ti nevadí, že bys nosila bílé šatičky?“ 



„Ale vůbec ne. Chtěla jsem zářivé šaty, jako máte vy dvě, ale vůbec jsem si neuvědomila, že bílá barva je také důležitá. A bez bílé barvy by 
žádná sněženka nebyla sněženkou.“ 
„No, naštěstí se to dá snadno vyřešit,“ usmála se Krokusová víla a vytáhla sněženkové šaty, které vzala s sebou. 
„Vy jste mi je přinesly?“ rozzářila se Sněženková víla a hned se do svých šatů převlékla. Zatočila se dokola a vzlétla. Rozletěla se nad okolní 
zahrádky, trávníky i parky. Všude zase kvetly sněženky. A mezi narciskami, krokusy a ostatními kytičkami jim to náramně slušelo. 
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



POVÍDÁNÍ O JARU 

• Jaké jsou znaky jara?  
Venku je tepleji, více svítí sluníčko a je déle světlo. Všechno 
v přírodě se začíná probouzet – zelená se travička, kvetou 
první kytičky, raší listy na stromech. V přírodě potkáváme více 
zvířátek, na jaře se také rodí mláďátka.  
 

• Jaké na jaře rostou kytičky? 
Zopakujte podle květinových víl v pohádce: sněženky, narcisky, 
krokusy. Dále např. petrklíče, bledule, zlatý déšť, tulipány atd. 
Vyhledejte si kytičky na obrázcích.  
 

• Jaká zvířátka můžeme na jaře vidět?  
Na jaře můžeme běžně potkat např. berušky, housenky, 
ptáčky, pavouky, broučky, žížaly.  

 

Vyrazte na procházku a všímejte si změn v přírodě, poznávejte společně první jarní kytičky a pozorně 
sledujte i ta nejmenší zvířátka.  



KYTIČKY KVĚTINOVÝCH VÍL 
Motivy prvních kytiček se dají velice dobře znázornit i s úplně malými dětmi 
za pomocí otisků jejich ručiček. Zároveň tím rozvíjíme i koordinaci oko-
ruka.  

Materiál a pomůcky na tvoření: prstové nebo temperové barvy (zelenou, 
žlutou, červenou, bílou nebo modrou barvu), několik papírů A3, A4. Tvořte 
někde, kde je umyvatelný povrch a v pracovním oblečení. K ruce si dejte 
vlhčené kapesníčky nebo utěrku na utření rukou…   

 
 

Jak na tvoření: 

• Tulipán: dítě si nabarví ručičku, kterou otiskne a domaluje stonek. 
• Sněženka je podobně jednoduchá: jen tvar stonku je jiný a na květ se potřebuje jiná barva (dobře vypadá bílá sněženka na modrém 

podkladě). 
• Trochu složitější je narcis. Je potřeba natřít jen dolní část dlaně, která se obtiskne. Korunku narcisu vytvoříme tak, že otiskneme 

několikrát vedle sebe ukazováček (nebo prsty kromě palce) a domalujeme stonek. 

 

 

 

 



KYTIČKY TROCHU JINAK  
Někomu je obtiskování ruky nepříjemné, proto Vám přináším zajímavé alternativy, u kterých také rozvíjíme jemnou motoriku a 
koordinaci oko-ruka. Získáte tak zajímavé výtvory pomocí netradičních předmětů.   

Materiál a pomůcky na tvoření: temperové barvy, několik papírů A3, A4 (klidně barevných), 3 korky od vína spojených lepenkou , 
vidlička, PET lahev.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svázaný korek ala trojlístek        vidlička ala tulipán     PET lahev ala kvetoucí strom 



PTÁČCI – DOKRESLOVÁNÍ SKVRNY 
Na jaře se rodí kuřátka a slyšíme zpívat ptáčky. Vyzkoušejte tvoření se skvrnami, u kterého opět 
rozvíjíme koordinaci oko-ruka a správně umisťujeme oči, zobáček atd.   

Materiál a pomůcky na tvoření: inkoust nebo vodové barvy, nádoba s vodou, velký kulatý štětec, papír, 
fix, vystřižený zobáček, případně nalepovací oči.  

Postup: Velkým dobře namočeným štětcem naberte vodovou barvu a kápněte z výšky (štětec 
zmáčkněte mezi prsty). Pokud se Vám skvrna zdá malá, opakovaně do ní kapejte, případně 
rozfoukávejte, tím docílíte více "rozprsklého" efektu. Po zaschnutí odloupněte vrstvu barvy (vodové 

barvy se někdy odlupují, ale ničemu to nevadí, jen je pak tmavší obrys jako na obrázku), fixem domalujte (nebo nalepte) oči, nožky, křídla. 
Zobáček nalepte z barevného papíru.  

 

 

 

 

 

 

 



BÁSNIČKA a PÍSNIČKA S POHYBEM 
K písničce si vytvořte rytmický doprovod, např. ťukání vařečkami, kostkami… také si můžete sednout a lehnout, jakmile se tato slova 
objeví v textu. Zpívání tak bude pro děti zábavnější.  

 

 

 

 

SEDMIKRÁSKA 

Když sluníčko vychází, (dřepneme si, spojíme ruce před sebou a 
zvedáme se do stoje)  

Sedmikráska vstává. (ve stoje se protáhneme – ruce dáme nad 
hlavu)  

Načeše si obočí, (střídavě pravou a levou rukou před obličejem, 
jako češeme obočí) 

na motýlky mává. (pokračujeme v mávání) 

Když sluníčko zapadá, (stojíme a pomalu klesáme do dřepu) 

Sedmikráska chřadne, (sedíme v dřepu) 

ke spánku se ukládá do postýlky chladné. (střídavě 
přikládáme spojené ruce k pravé a levé tváři jako když spinkáme) 

 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Pap%c3%adrov%c3%a9_slun%c3%ad%c4%8dko
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_hvezdnicotvare/celed_hvezdnicovite/Sedmikr%c3%a1ska_chudobka


VYKOUZLETE SI ZDRAVOU JARNÍ SVAČINKU 
Připravte si s Vaší ratolestí zdravou, chutnou a veselou svačinku. Co takhle tvarohová pomazánka 
s jarní cibulkou? Vaše dítko Vám bude dobrým pomocníkem a zároveň se naučí plno užitečných 
činností: jak se umývá a krájí zelenina, jak se míchá pomazánka, jak se maže na chleba atd. 

Tvarohová pomazánka s jarní cibulkou 

Budete potřebovat: tvaroh, jarní cibulka, červená mletá paprika, sůl a pepř  

Postup: Tvaroh dejte do misky (můžete dát i trochu másla). Dohladka rozmíchejte a přidejte 
nadrobno nakrájenou umytou a očištěnou jarní cibulku s natí. Osolte, opepřete a přidejte sladkou 
červenou papriku podle chuti. Následně si s aranžováním svačinky náležitě vyhrajte. Můžete si 
vyrobit např. broučky, motýlky, kočičky, veselého panáčka atd. Fantazii se meze nekladou… Dobrou 
chuť!   

   

  



TIPY NA ODPOLEDNÍ DOVÁDĚNÍ VENKU I DOMA 

Chůze/ běh po vyznačené čáře 

Nakreslete různě klikaté cesty, každou vyznačte jinou barvou. Na doma jsou nejvhodnější barevné 
lepící pásky a na ven barevné křídy. Zároveň se jedná o pleoptické cvičení, kdy se dítě soustředí 
pouze na jednu vyznačenou čáru (rozlišuje figuru od pozadí, zároveň se orientuje v prostoru podle 
vyznačené trasy, u čehož posiluje koordinaci oko-noha a celkovou koordinaci). 

 

Autíčkové závody  

Doma na velký papír nebo opět pomocí lepící pásky vyznačte dvě 
stejně dlouhé dráhy. Každou vyznačte jinou barvou a jasně 
ohraničte start a cíl. Zároveň se jedná o pleoptické cvičení, kdy se dítě pomocí koordinace oko-ruka 
snaží udržet autíčko ve vyznačené dráze. 

Závody mohou začít…  

K závodům využijte jakékoli další vhodné hračky.  

 

 

 

 



Čtvercová zábava 

Lepící páskou nebo venku křídou nakreslete dvě řady čtverců vedle sebe a zábava může začít:  

• Sbírání předmětů  
• Skákání snožmo (dopředu, bokem, dozadu)  
• Střídavé skoky – pravá, levá 
• Skoky na jedné noze – zpět na druhé 
• Chůze bokem – křížení nohou 
• Žabák (skákání ze dřepu do dřepu) 
• Pavouček (lezení po čtyřech)  
• Rak (lezení po čtyřech pozpátku)  

Během cvičení dochází k rozvoji hrubé motoriky a koordinaci oko-noha. 

 

Foukání do míčku 

Z plastelíny vyválejte dlouhého hada, kterým vyznačte na stole dráhu. Úkolem je dostat lehký (ideálně 
pinkponkový) míček na konec dráhy pomocí foukání. Díky dráze z plastelíny míček alespoň nebude tolik 
padat… 

Jedná se o logopedickou prevenci, dechové a zároveň pleoptické cvičení.  

 

 



JARNÍ PRACOVNÍ LISTY ZDE  
  Vytiskněte si pracovní listy a splňte s dětmi úkoly: 

• Dokreslete beránkovi kudrlinky 
• Přiřaďte zvířátkům jejich stíny 
• Přiřaďte zvířátkům jejich mláďátka  
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