
Výuka na dálku MŠ Tyršovy sady – koťátka 

Téma: PROBOUZENÍ 

Podtéma: PŘIŠLO JARO ZA SLUNÍČKEM 

Tématický blok: JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA (8.3.-12.3.2021) 

Očekáváné výstupy:  

- vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

- poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a 

vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a 

proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně 

proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

 

ČINNOSTI DĚTÍ: 

1) MOTIVOVANÁ ROZCVIČKA  

- vhodná jsou cvičení motivovaná probouzející se přírodou, jarem apod., 

CVIČENÍ S PLYŠÁKY (ZVÍŘECÍMI) 

Zvířata se probouzejí, rodí se mláďata…  

Úvodní část:   

 běh, slalom, lezení, přeskoky… (různý „zvířecí“ pohyb) položených plyšáků na zemi  

  „Jdeme do přírody (zoo) hledat zvířátka“ (na pokyn se děti seběhnou u zadaného zvířátka) 

Průpravná část:  

Plyšáčku, pošimrej mi pupík, koleno atd. (poznávání částí těla) 

 změny poloh těla s plyšákem na hlavě (sed, klek, stoj, leh na břiše…)   

 turecký sed s plyšákem na hlavě: přímivé cviky, otáčení hlavy 

Vezeme ho výtahem.  

 vzpor sedmo s plyšákem mezi koleny/kotníky: zvedání nohou 

Jede tunelem.  

 leh porčmo: zvedání pánve a posílání plyšáka zleva doprava pod pánví  

Zvířátko jde daleko, až na konec cesty; ta je rovná.  

 sed, hluboký předklon s plyšákem  

Dáme ho do výlohy.  

 leh na břiše, plyšáka držíme ve vzpažení: zvedání plyšáka nad zem  

Pohoupáme ho – Houpy, houpy…  



 kolíbka s plyšákem v klíně  

Holubička  

 váha předklonmo s plyšákem v ruce nebo na hlavě 

 

2) JARNÍ BÁSNIČKA S POHYBEM 

 

Básnička s pohybem: Sluníčko se klube 

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 ) 

 

Básnička s pohybem: 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) 

 

3) VÝTVARNÁ VÝCHOVA – VÝROBA JARNÍ KYTICE 

Pomůcky: 

 zelená čtvrtka A3 (,,stonky“), 

 barevné papíry (žlutý – narcis, 

červený/růžový – tulipán, bílý – 

sněženky a sedmikrásky, fialový/modrý 

– krokus), 

 nůžky, 

 tužky, 

 papíry jako podklad na lepení, 

 lepidlo, 

 sešívačka, 

 (šablonky jarních květin) 

 

Postup: (viz obrázek) 

 Přeložit (nepřehýbat, nezarovnáváme 

prsty) zelenou A3 čtvrtku na polovinu 

 Na přeložené straně stříháme široké 

proužky (ne až dokonce čtvrtky) 

 Srolujeme polovinu čtvrtky a scvaknu 

dětem sešívačkou 

 Děti si předkreslí (šablonky) kytičky a 

vystřihnou je nůžkami, nalepí na okraj 

zelené čtvrtky 

 



4) POBYT VENKU - JARNÍ PROCHÁZKA 

- (viz pracovní list níže) 

 Obejmi strom, má teď hodně síly  

 Najdi zvířátko, které je menší než tvůj palec  

 Přivoň si ke kytiččce  

 Ukaž co – létá, leze, plave, běhá 

 Poslouchej … slyšíš ptáčky? Zazpívej si s nimi! 

 Sáhni si na hlínu 

 Zavři si oči a nech se hladit slunečnými paprsky 

 Stul se do trávy a pomalu vstávej jako klíčící semeno 

 

 

 

 

 

 



 

5) PRACOVNÍ LIST PRO ROZVOJ MYŠLENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) PRACOVNÍ LISTY K VYPRACOVÁNÍ (viz níže) 

- Pracovní listy pro uvolnění ruky, rozvoj grafomotoriky, předmatematické představy – možno 

vyzvednout na brance MŠ. 

- Důležité dbát na správný úchop psacího náčiní 

 Pracovní list číslo 1. – spojit čárou obrázek dle pořadí čísel + vybarvit 

 Pracovní list číslo 2. – vypracování dle postupu 

Přejeme klidné dny a zábavné plnění aktivit, 

Za třídu koťátek zdraví Pavla a Marcela. 



Pracovní list číslo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list číslo 2 

 


