
VÝUKA PRO TŘÍDU MEDVÍDCI (1. 3. - 5. 3. 2021) 

 

 

Milí rodiče a děti, 

z důvodu plošného uzavření mateřských škol se delší dobu nesetkáme. 

Z tohoto důvodu vám budeme poskytovat Výuku na dálku. 

Je rozdělena podle vašich tříd, kde podle témat najdete úkoly a vy tak 

budete mít příležitost s vaším dítětem doma procvičovat a upevňovat jeho 

dovednosti v různých oblastech. Splněné úkoly nám po otevření mateřské 

školy přineste. 

Určitě uvítáme vaši zpětnou vazbu. 

V případě potřeby si můžete úkoly vyzvednout na brankách své mateřské 

školy. 
 

Těšíme se na brzký návrat do mateřské školy. 

Kolektiv zaměstnanců. 

 

 

Téma: PROBOUZENÍ 

Podtéma: SNÍH SE MĚNÍ NA SNĚŽENKY 

Týden: 1. 3. – 5. 3. 2021 

Očekávané výstupy:  

 

 rozvoj hrubé motoriky 

 pozorování 

 rozvoj komunikačních kompetencí, slovní zásoby 

 paměti 

 oblast environmentální – poznáváme přírodu 

 rozvoj hudebních dovedností, paměti, rytmizace 

 rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, barvení, práce s barvami, 

štětcem, nůžkami 

 rozvoj jemné motoriky a fantazie, poznávání barev 

 rozvoj grafomotoriky, koordinace ruka x oko 

 rozvoj fantazie, představivosti 

 environmentální výchova - změny v přírodě, pokusy 

 (rozvoj pozornosti, vnímat slyšené slovo, porozumět pojmům) 



1. Procházka  

(rozvoj hrubé motoriky, pozorování) 

 

Jděte s maminkou a tatínkem na procházku, 

pozorujte, jak se příroda mění. Povídejte si, 

co vidíte. Jaké můžeme vidět kytičky na 

jaře. Jak se jmenuje ta úplně první, která 

někdy vykoukne ještě z hromádky sněhu? 

Nápovědu najdete na obrázcích. 

 

Jaké jiné jarní kytičky znáte? Jaké už můžeme vidět na 

záhoncích?  

Nakreslete jakoukoliv jarní kytičku. 

 

 

 

 

2. Naučte se básničku o jarní kytičce 

(rozvoj komunikačních kompetencí, slovní zásoby a paměti) 

 

Slunce volá na sněženku 

Slunce volá na sněženku: 

„Podívej se, jak je venku!“ 

Slunce volá do oken, 

děti, haló, pojďte ven! 

 

 



Přišlo jaro 

Přišlo jaro se sluníčkem, 

zem otvírá zlatým klíčkem. 

Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá. 

První roste sněženka, malá bílá květinka. 

Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček. 

Fialinka voňavá hezkou vůni rozdává. 

Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata. 

 

3. Ptáci se vracejí 

(oblast environmentální – poznáváme přírodu) 

Na jaře se vracejí ptáci, kteří na zimu odletěli 

do teplých krajů. Jako první přilétají skřivani. 

Někdy je můžeme vidět, jak létají vysoko nad 

polem a zpívají. 

Kteří další ptáci přilétají zpět? (Špaček, čížek, 

čáp, drozd, konipas, dudek, kukačka, vlaštovka, jiřička, pěnkava…) 

 

 

4. Naučte se písničku 

(rozvoj hudebních dovedností, paměti, rytmizace) 

 

Vrabci  

Típ,típ, típ, vrabec vrabce štíp. 

Poprali se na keříčku, vytrhli si po peříčku. 

Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp. 



5. Vyrob si sně ženku a vyzdob si pokojíček 

(rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, barvení) 

Budete potřebovat:  

 papírový talířek (nebo čtvrtku, ze které vystřihnete kruh) 

 vodové nebo temperové barvy, štětec, vodu, hadřík 

 barevné papíry (zelený, bílý) 

 lepidlo 

 kousek vaty 

 nůžky 

Postup: 

 nejprve nabarvěte papírový talířek modrou barvou, aby uschnul, než ho 

budete potřebovat 

 nastříhejte si ze zeleného i z bílého papíru proužky (cca 1cm) 

 nalepte jednotlivé zelené proužky na modrý papírový tácek 

 bílé proužky (cca 5 cm dlouhé) slepte do slzičky 

 tři slzičky z bílého papíru slepte dohromady (vznikne květ sněženky) 

 květ sněženky přilepte k zelenému stonku přilepenému na modrý tácek 

 nakonec nalepte po malých kouskách vatu jako sníh 

 

 

 

 

 

 

 



6. Vybarvi si omalovánku 

(rozvoj jemné motoriky a fantazie, poznávání barev) 

 



7. Jednotažka - několikrát jedním tahem obtáhni 

(rozvoj grafomotoriky, koordinace ruka x oko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Dokresli jarní kytičku 

(rozvoj fantazie, představivosti) 

 



9. Kam zmizel sníh? 

(environmentální výchova, změny v přírodě, pokusy) 

 Kam nám zmizel sníh? Proměnil se ve vodu, kterou v těchto dnech 

můžeme vidět opravdu všude. Tvoří se kaluže, z kopců taje sníh a mění se 

v malé pramínky. Najděte zbytek sněhu a rozdělte na dvě části. Jednu část vložte 

do mističky a dejte do mrazáku. Druhou část vložte do mističky a postavte na 

sluníčko. 

 Co se stane se sněhem, který jste daly do mrazáku a co s tím, který zůstal 

na sluníčku?  

V jaké podobě můžeme vidět ještě vodu? Pozorovali jste někdy maminku, 

když vaří vodu na čaj? To je také proměněná voda – v páru. Ale pozor, na ni 

nikdy nesaháme, mohli bychom se opařit! Zkuste napodobit, jak se pára vlní a 

vznáší nad konvicí. 

 

10. Pohádka na konec 

(rozvoj pozornosti, vnímat slyšené slovo, porozumět pojmům) 

Jak kapky cestují 

   Krápe, cáká, lije – zkrátka prší a prší. Před deštěm se schovává všechno živé, 

jen u lesního jezírka je veselo. Žáby vylézají na mělčinu a slastně se čvachtají v 

blátě. Potom hup do vody, pěkně si zaplavat! Jeden žabák se pracně vydrápe na 

list leknínu a pozoruje okolí. Jak prudce liják začal, tak náhle skončil. Na 

širokém listu uvízly dvě kapky vody. Třpytí se jak drahokam a ve svitu sluníčka 

hrají duhovými barvami. 

   „Hej, žabáku, seď klidně, ať nás neshodíš do jezera! Chceme si po dlouhé 

cestě trochu odpočinout,“ skutálejí se kapky ke středu své nové lodičky. "Abys 

věděl, jsme známé cestovatelky a patří nám celý svět!“ chlubí se první kapka. 

   „Jak to? Nás ve škole učili, že celý svět patří žábám,“ nevěří skokan. 

   „To určitě! Sjížděl jsi někdy řeky a vodopády? Hloubil ve skalách jeskyně a 

kaňony, srovnal se zemí celá pohoří? Ze studánky se dostal do potoka, pak do 

řeky a s ní až do oceánu?“ vychrlila na žabáka druhá kapka. 



   „A to nemluvím o ledovcích a sněhových pláních na severu. Tam jsme jednou 

zamrzly na kolik let. To koukáš, co? I sníh a led je z vody.“ „I sněhulák?“ „Ten 

taky,“ zasmála se první kapka. „Tři čtvrtiny planety Země jsou z vody! Bez ní je 

na světě snad jen to kamení. A s tím si poradíme. Když ne hned, tak za pár 

milionů let! I z vysoké skály dokážeme vyrobit jemný písek, jaký najdeš na 

plážích u moře…“ „Fuj, moře ne, má slanou vodu, která žáby ničí!“ sbírá 

skokan pracně své školní vědomosti. „Za to taky můžeme, rozpouštíme soli a 

nerosty z mořského dna. Slaná voda chutná mořským živočichům, ale my ji 

zrovna nemusíme. Máme raději dešťovou,“ protahují se kapky na sluníčku. 

   Skokan neví, kde mu hlava stojí. „Když vás řeka odnese do moře, jak se 

dostanete zase zpátky na zem?“ nechápe. 

   „Júúú, to mám ze všeho nejradši!“ „Já taky!“ „Já víc!“ překřikují se kapky. 

„Vyhlédneme si tu správnou vlnu, ulehneme na hladinu – a na slunci se 

vypaříme! Šup nahoru do mraků! Jsou našimi kamarády, ale ty by sis na jejich 

jménech zlomil jazyk! Třeba: cumulus nebo altostratus nebo cu-mu-lo-nim-

bus… S mraky lítáme od západu k východu, z jihu na sever, kam nás vítr 

odfoukne. To je jízda!“ poučuje skokana první kapka. 

   „Hlavně jsme se zbavily soli a jsme volné! Volné! Tedy jen do chvíle, než se 

nahoře ochladí. To potom padáme dolů jako déšť, kroupy nebo sníh. Svlažíme 

lesy, pole i zahrady a dostaneme se pod zem. A už hledáme skulinu, která by nás 

– jako tenký pramínek – vyvedla na povrch. Z pramínků je za chvíli potůček a 

potok, který se vlévá do řeky. Ta po dlouhé pouti opět skončí v moři. Pamatuj si, 

žabáku, tomu říkáme KOLOBĚH VODY. Všechno začne znovu,“ končí kapky 

svoje povídání. 

   Skokan má co dělat, aby si tolik novinek srovnal v hlavě. Nevidí, jak se na 

sluníčku kapky zmenšují, až docela zmizí, jako pára nad hrncem. Probere ho až 

nadšené výskání shůry. 

   "Júúú, jééé, to je krása! Sbohem, žabáku, letíme za sluníčkem. Už brzy 

uvidíme z výšky modrou planetu, Zemi! Nezapomeň na nás – a někdy na 

shledanou!“ 

 

pohádka použita z publikace Hrajeme si ve školce 


