
Téma: Probuzení 

Podtéma: Jaro už je tu 

Týden 1.3. - 5.3.2021 

 

Pondělí 1.3.2021 

Očekávané výstupy: Procvičení prostorové orientace, hrubé motoriky 

Činnosti: Vyrazte s dětmi na procházku do lesa, do parku. 

              Běhejte slalomový běh mezi stromy, zkuste přeskočit klacky, přelézt spadlé stromy   

              a pařezy ( pokud je to bezpečné!). Zkuste hod šiškou na cíl. 

              Kdo z vás je úspěšnější? 

Úterý 2.3.2021 

 

Očekávané výstupy: poslech básničky a porozumění textu, posílení paměti, prohlubovat 

vztah dětí k přírodě    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táta včera na venku 

našel první sněženku, 

vedle petrklíč 

zima už je pryč. 

 

Činnosti: Přečtěte si alespoň dvakrát básničku, zkuste si ji vytleskat-rytmizace, najděte 

rozdíly mezi těmito květinami. 

Vezměte si pastelky a vybarvěte omalovánku petrklíče.  



 
 

.  

 

Středa 3.3.2021 

Očekávané výstupy: Procvičení pozornosti a jemné motoriky, enviromentální výchova 

Činnosti: Pokusy - Rozpouštění a tuhnutí, Plave či potápí se? - rodiče dělají s dětmi pokusy 

Na vycházce najdeme ještě zbytky sněhu a vezmeme je domů v kyblíčku, skleničce apod. 

Doma dají  děti část sněhu do skleničky na radiátor a část sněhu do skleničky do lednice a 

pozorují tání sněhu. Kde se sníh dříve rozpustí? 

Na jednu ze skleniček si zkusíme udělat rysku, kolik si myslíme, že v ní potom bude vody. 

Když se sníh změní ve vodu, zkusíme dát skleničku do mrazáku. Co se s vodou děje? Jak 

se voda v přírodě mění? 

 



Můžete s dětmi vyzkoušet ještě další pokus- Co plave, co se potápí? 

Připravte si s dětmi misku s vodou a různé předměty, které mají děti doma a mohou se vložit 

do vody např. tužku, autíčko, lžíci, kuličku, brčko ……. 

Rozdělte na dvě skupiny - které předměty plavou, které se potápí? 

 

Čtvrtek 4.3.2021 

Očekávané výstupy: správné držení tužky, přesné vybarvování,chápat základní matematické 

a číselné pojmy  

Činnosti: dle pokynů na prac.listu 

 

  
 



Pátek 5.3.2021 

Očekávané výstupy: soustředěný poslech, procvičování paměti a pozornosti - krátká 

reprodukce příběhu. 

Činnosti: Přečtěte si s dětmi pohádku “ O čtyřech ročních obdobích ” 

Krátce převyprávějte pohádku, zjistěte co se v přírodě děje na jaře, v létě, na podzim, v 

zimě.Vyprávějte o tom, co všechno se v přírodě děje na jaře. 

 

O čtyřech ročních obdobích  

 

 

Na vrcholku nejvyššího kopce praskal ohýnek. Na kládách kolem něj seděly čtyři postavy, 

hřály si dlaně a sem tam sáhly do popela pro pečené jablko. Byly to jaro, léto, podzim a 

zima. 

Najednou se zvedlo jaro v zelenavé halence. Rozhlédlo se po ostatních a 

promluvilo:”Poslouchejte dobře, co umím, a divte se! To já lámu ledy na řekách a potocích. 

To já probouzím první sněženku a nechám rozkvést jabloně i švestky. To já přivolávám z 

teplých krajin vlaštovky a dávám jim do hnízd kropenatá vajíčka. A kdo učí zpívat skřivany? 

Zase já! Dokázal by to někdo z vás? 

Sotva jaro domluvilo, vstalo léto. Mělo slunce v očích a dech horký jako odpoledne u 

rybníka. “ To nic není! To já plním těm tvým vlaštovkám hnízda ptáčaty a v lese přivádím na 

svět medvíďata, liščata a kolouchy. To já věším na větve třešně, jablka a hrušky. A taky 

nechávám rozkvést louky, meze a zezlátnout obilí! Tohle nikdo jiný neumí!” 

Podzim ve svetru ze zlaté vlny to nemohl poslouchat. Na nic nečekal a spustil:” Jen se 

nevytahujte! Kdo myslíte, že nechává ty švestky, jablka a hrušky dozrát? A taky víno, dýně a 

brambory! A kdo je nejlepší malíř na světě? Jen se rozhlédněte: přece já!” 

Všichni tři se podívali na zimu. Seděla u ohýnku ve svém bílém kožíšku a mlčela. Pak 

tichounce řekla: “Moc toho neumím, ale něco přece. Já všechny ty louky, stromy, sněženky i 

medvíďata nechávám odpočinout. Myslím, že si to zaslouží.” 

Pak zmlkla a okolo ohýnku se zas rozhostilo ticho. Jen odněkud z nebe se snesla vločka 

sněhu. 


