
DISTANČNÍ VÝUKA 22.3. – 26.3.2021 

Milé děti! 

Tento týden si budeme povídat o tom, že nám v sobotu začalo nové roční období – JARO. 
Jaro přichází. Učební pomůcky NOVADIDA - YouTube 
 

1. Nejprve si společně s rodiči přečti pohádku „První Sněženka“.  

„První sněženka“ 

Sluníčko už pěkně hřeje, lechtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co 

nevidí? Malinkatou, bílou hlavičku. „Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu 

ti říkat sněženko.“ Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak tak 

lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna. „Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev, jako 

luční kvítí.“ Sluníčko se trochu diví, ale proč ne, říká si.  Zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. 

Skřítek malíř štětce chystá, na palouček pospíchá. Všechny barvy z celé louky na paletu 

namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu. Celý les jen němě zírá na tu malou 

popletu.  Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom jak rozmytá kraslice. 

Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí. Chtějí najít 

sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně: „Já jsem tady!“ Jak ji ale můžou 

nevidět? Děti smutně odcházejí.  I na kytičku padl smutek. Co že si mě nevšimly? Jak to že mě 

neviděly? Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu. „Tolik krásných barev mám, jak pro celou 

zahradu!“ Navečer se snesla rosa, po ní přišel déšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy 

voda vzala. A kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat. 

 

Vyprávěj rodičům, o čem pohádka byla. Rodiče se mohou ptát na různé otázky: Co si přála sněženka? Splnilo 

se jí to? Když pak měly najít děti sněženku, našly ji? A proč ji nenašly? Byla pak smutná, když jí déšť smyl 

všechny barvičky ze sukénky? 

 

2. Budeme pracovat s obrázkem jarních květin. (příloha 1)  

a. Prohlédni si spolu s rodiči a pojmenuj obrázky nejznámějších jarních květin. 

b. Ukaž prstem, která z květin je sněženka? Sněženku zakroužkuj žlutou pastelkou.  

c. Červenou pastelkou zakroužkuj květinu, která začíná na hlásku P.  

d. Modrou pastelkou zakroužkuj tu, která začíná na N  

e. Zelenou pastelkou květinu začínající na hlásku T.  

 

3. Rozstříhej si 6 obrázků s květinami. Rozlož si obrázky před sebe do jedné řady. Rodiče postupně pokládají 

otázky:  

f. Jaká květina je první? (urči barvu, jestli umíš, řekni i název – np. Červený tulipán) 

g. Jaká je poslední?  

h. Dokážeš říct, která je před červenou/za červenou? 

i. Jaká je hned za sněženkou? 

j. Jaká je vedle narcisu? ….  Důležité je, aby děti postupovaly vždy zleva doprava. 

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


4. Použijte stejnou řadu květin. 

Dívej se na obrázky ještě chvilku. Rodiče, zakryjte obrázky šátkem nebo utěrkou bez toho, aby se nepohnuly. A 

pak se ptejte: Která květina byla první? Která poslední? Vzpomeneš si, která byla hned za sněženkou? - počet 

květin můžete měnit (snižovat a zase zvyšovat) podle schopností a zájmu dítěte. Můžete taky vytvořit ještě 

jinou řadu. 

 

5. Další hrou s květinami je Kimovka. Opět rozlož květiny před sebe a dívej se na ně. Po chvíli se otoč a 

maminka nebo tatínek jednu/dvě/více květin dají pryč. Tvým úkolem je poznat, jaká zmizela. 

 

6. Uhádneš jarní hádanky:  

Leze, leze po stráni, zimu z kraje vyhání.        KLÍČ OD JARA 

Hřeje, co mu síly stačí, kytičky to těší. Směje se na kluky ptačí, na auta i pěší.   SLUNÍČKO 

Pod sněhem se tiše krčí, na paprsky čeká. Nevadí, že vítr hučí, voní do daleka.   SNĚŽĚNKA  

Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule rozkvétají …   BLEDULE. 

Fialové drobné květy, všechny včelky se k nim sletí. Krásně voní do dálky hlavně drobné … FIALKY. 

Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků. Každý z nich má k jaru klíč. Copak je to?  PETRKLÍČ. 

Ve své sytě žluté kráse pampelišce podobá se. Nápověda pro Bělu: „Jsou to květy …    PODBĚLU.“ 

 

7. Zkus si teď nějakou jarní květinu vyrobit. (stačí jedna) 

Np. sněženku namalovat, nakreslit či vyrobit (např.: Co budete potřebovat: papír, nůžky, 

barevný papír a lepidlo. Na bílý papír si obkreslíte ruku a vystřihnete – to poslouží jako 

květ sněženky. Poproste maminku nebo tatínka a společně ze zeleného papíru 

vystřihněte stonek a list. Pokud nemáte barevný papír, nevadí, prostě a jednoduše to 

vybarvěte.) 

Tulipán   https://www.youtube.com/watch?v=bx4N1KQM8h0 

Narcis https://www.youtube.com/watch?v=fkspqR2v00w 

 

 

8. Vyplň pracovní list s matematickými úkoly, příloha č. 2 

 

9. Zazpívej si písničku o jaru, ať to jaro společně přivoláme. (příloha č. 3) 
 Ke zpěvu můžete pozvat celou rodinu a využít hudební nástroje, které doma máte nebo si zahrát na tělo (tleskání do 

rukou, stehen, dupání).  Jaro dělá pokusy   Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř – Jaro dělá pokusy – YouTube 

 

10. Protože k jaru neodmyslitelně patří Velikonoce, už teď si připravíme základ velikonoční dekorace na stůl – 

zasejeme velikonoční osení. Maminka s taťkou určitě ví, jak na to. Postačí ti miska, hlína a osení. Pokud nemáš 

misku a osení, můžeš se pro ně stavit ve školce.   (potřebujete 10 dnů na to, aby to bylo tak akorát – prý… 

 )  

 

 11. Udělej si s rodiči jarní procházku. Vem si s sebou tužku a tento list. Pozoruj jarní přírodu a vše uvidíš, 

označ na listu! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bx4N1KQM8h0
https://www.youtube.com/watch?v=fkspqR2v00w
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k


Příloha č. 1 

 



Příloha č. 2      Matematické úkoly 

 

 



 Spočítej stejné květinky a zapiš je pomocí teček k dané květince do čtverečku.  

 

 



Příloha č. 3   JARO DĚLÁ POKUSY 

 

 



 

 



BONUS:  Kdybyste měli čas a chuť, můžete si zahrát s rodiči jarní hru  

 


