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Vítání jara 
Charakteristika tématu 

Příroda se probouzí, nabízí nové možnosti v životě zvířat i lidí. 

Využít probouzející se přírody k získávání nových poznatků z oblasti života zvířat (domácí i 

volně žijící, mláďata), zamyslet se nad způsobem jejich života, všímat si okolního životního 

prostředí, získávat informace o různorodosti klimatu a přírody. Poznávat nové rostliny a 

květiny, získávat informace o pěstování rostlin, ovoce a zeleniny, o práci na poli a zahradě. 

Seznámit se s pojmy chráněná a ohrožená zvířata, rostliny. Uvědomovat si kladný i záporný 

vliv člověka na životní prostředí. Vnímat svou sounáležitost s přírodou a okolím. Připomenout 

důležitost svátků a tradic (velikonoce). 

 

Vzdělávací nabídka 

 
 pohybové hry a hudebně-pohybové hry  

 charakteristické znaky jara – změny v přírodě  

 první jarní květiny – pojmenování, části rostlin, vzhled; co potřebují rostliny k růstu  

 rozlišování barev i jejich odstínů  

 zapojení všech smyslů  

 přirozené poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě 
poznávání ekosystémů 

 činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu 

 kladení otázek a hledání odpovědí – encyklopedie  

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 
pojmy a symboly grafomotorická cvičení a pracovní listy  

 vycházky do probouzející se přírody  

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímaní, 
koncentrace pozornosti a paměti 

 učíme se o mláďatech 

 psychomotorické hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikační činnost – nauč se básničku 

 
Jarní 

Sluníčko zas krásně hřálo,  

Na děti se z výšky smálo. 

Ahoj děti, 

Čas tak letí! 

Všude bude plno krás, 

Jaro přineslo je zas. 

Na jaro se těší 

Zvířátka i děti! 

 

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.  

 

Poznávací činnost 

 
Příklad: 

Obrázky jarních květin - pojmenování květin, pojmenování jednotlivých částí květin. 

Ovoce a zelenina – pojmenování jednotlivých druhů ovoce a zeleniny – zařazení méně 

známých druhů 

 

 

Hudební činnost 
 

 

https://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Jaro
https://wiki.rvp.cz/Sborovna/5Pripravy_na_vyuku/1.st/U%c4%8ditelsk%c3%a9_praktikum_2011%2f%2f2012/Slun%c3%ad%c4%8dkov%c3%a1_b%c3%a1sni%c4%8dka_-_u%c4%8d%c3%adme_se_p%c3%adsmenko_%c4%8c%2c_%c4%8d
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_jednodelozne_rostliny/rad_chrestotvare/celed_amarylkovite/Sn%c4%9b%c5%beenka_jarn%c3%adTitulek_str%c3%a1nky
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_vresovcotare/celed_pvosenkovite/Prvosenka_jarn%c3%ad
https://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_malphigiotvare/celed_violkovite/Violka
https://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/Pampeli%c5%a1ka_l%c3%a9ka%c5%99sk%c3%a1


Výtvarná činnost 
 

      
Sluníčko 

Materiál: papírový tácek, barevný papír, 

krepový papír, fix 

Pomůcky: nůžky, lepidlo, fix 

 

 
Motýl 

Materiál: barevný papír, lepicí oči 

Pomůcky: nůžky, tužka, fix, lepidlo 

 

Pohybová činnost 

 
Příklad: 

 Na barvy - Dítě běhá po místnosti, zahradě na hudbu. Po vypnutí hudby povíme barvu. Dítě 

najde předmět v blízkosti se stejnou barvou a dotkne se ho. Procvičování barev, zrakové 

vnímání, postřeh. 

 

Básnička s pohybem 

 

Tulipán 

Na zahradě dobře znám - klek sedmo, rovná záda 

Roste žlutý tulipán. - ruce položíme na kolena 

Moc ho ale vidět není, - klek sedmo, čelo opřeme o zem 

Kořeny má ještě v zemi. - ruce položíme vedle hlavy 

Už vyrostl o kus víc, - klek sedmo, rovná záda 

Rozvinul se druhý list. - ruce upažíme pokrčmo, dlaně vzhůru 

Ještě více k nebi stoupá, -rovný klek (nesedíme na patách), vzpažíme 

Nad listy mu stonek kouká. 

Co ukáže naposled? - stoj, upažíme povýš 

Na stonku vyroste mu květ. 

 

 

Logopedická činnost 
U hradu je stará brána, sedí na ní černá vrána. Vrána kráká kráky krák, letí k hradu černý 

mrak. Mrak usedá na bránu, je to hejno havranů. 

(Pracujte podle pokynů svých logopedů). 

 


