
DISTANČNÍ VÝUKA V MŠ (týdenní blok) 

Téma týdne: Vítáme jaro 

-Tento týden si budeme povídat o jednom ze čtyř ročních období – JARU. Povíme si něco o jarní 

přírodě, o zvířátcích. Budeme plnit zábavné úkoly, učit se říkanky ale také si například přečteme 

pohádku. 

Co budeme rozvíjet: 

o všeobecný přehled 

o grafomotoriku 

o řeč 

o sluchové vnímání 

o zrakové vnímání 

o myšlení 

o pozornost 

o paměť 

  



  ÚVOD DO TÉMATU 

 

            NA JAŘE aneb o čem si povídáme 

▪ jedno ze čtyř ročních období (jaro, léto, podzim, zima) 

▪ měsíce březen, duben, květen 

▪ příroda se probouzí, otepluje se, stromy a keře začínají pučet, ptáčci přilétají z teplých krajů, 

začínají si stavět hnízda, objevují se hejna hmyzu, probouzí se zvířátka se zimního spánku (např. 

ježci), zvířata mají mláďátka (na svět přichází kuřátka, jehňátka, …) 

▪ při procházkách si s dětmi všímáme změn v přírodě – návrat ptáčků z teplých krajin, zpěv 

ptáčků, probouzení přírody: první tráva, pupeny na větvích, sněženky, bledule 

▪ jarními svátky jsou Velikonoce, o těch si budeme povídat zase někdy příště 
               (informace převzaty z https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/6991/JARO-UZ-SE-PROBOUZI.html/ )  

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/6991/JARO-UZ-SE-PROBOUZI.html/


          UČÍME SE BÁSNIČKU: 
             -básničku můžeme doplnit pohybovým doprovodem (např. namalujeme rukami do   vzduchu 

mráček, naznačíme pláč, …) 

 

Sluníčko už svítí 
Na obloze ani mráček, 

venku pláče sněhuláček. 

Sluníčko už svítí, 

roste první kvítí. 

Co se to tu stalo? 

Blíží se k nám jaro! 

(básnička převzata z: https://www.predskolaci.cz/category/basnicky-rikanky/jarni-basnicky) 

 

 

https://www.predskolaci.cz/category/basnicky-rikanky/jarni-basnicky


                                      

                                           JAK VYPADÁ JARO? 

                 Vybarvi všechny obrázky, které patří do jara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POZNÁVÁME JARNÍ PŘÍRODU 
 

          STROMY A ROSTLINY 
     Povídáme si s dětmi o jarní přírodě. Povídání lze spojit s procházkou a dětem během ní vše ukázat. 

o Na Jaře se začíná příroda probouzet. Tráva se zelená, začínají kvést květiny (jako první se 

objevují sněženky, krokusy, …) a probouzí se také stromy, ty získávají zpět své zelené lístečky, 

o které přišli na podzim a začínají pučet a kvést. 

o Stromy i rostliny jsou si podobné, mají kořeny pod zemí a zelené listy nad zemí. 

o Strom i rostlina vyrostou ze semínka a na obou mohou vyrůst květy a plody.  

o Stromy ale nemají dužnatý stonek, ale dřevitý kmen, ze kterého vyrůstají větve.  

o Stromy jsou větší než ostatní rostliny a žijí déle než jiné rostliny, a dokonce i déle než zvířátka, 

my lidé. Květina vyroste a odkvete v průběhu jednoho roku, ale dub se může dožít i více než 

šesti set let. 

o Stromy dělíme na listnaté a jehličnaté: 

-jehličnaté: plody šišky 

-listnaté: plody jablka, hrušky, švestky, ořechy, kaštany, žaludy, … 
(informace převzaty z http://www.zspraskacka.cz/skolkasedlice/fotogalerie2017_18/2017dubinek/2017projstromysdzbinkem.pdf) 

 

 
        
  

http://www.zspraskacka.cz/skolkasedlice/fotogalerie2017_18/2017dubinek/2017projstromysdzbinkem.pdf


         JARNÍ KVĚTINY 
Na naší zahrádce sněženka bílá, 

do svojí sukénky sníh sobě sbírá. 

Vedle ní narcis se žlutou hlavičkou 

poprosí o barvu zářivé sluníčko. 

Bledule, podběl, maličké fialky 

vykouzlí úsměv náš, zavoní do dálky. 

(básnička převzata z https://www.predskolaci.cz/category/basnicky-rikanky/jarni-basnicky ) 

 

S dětmi si přečteme básničku, pojmenuje si jarní květiny na obrázcích, názvy květin vytleskáme 

a určíme počáteční písmeno (např. NAR – CIS, počáteční písmeno N, dítěte se můžeme zeptat, 

jestli zná ještě nějaké jiné slovo začínající na písmeno N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             NARCIS                   SNĚŽENKY                        BLEDULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PODBĚL                             FIALKY                              KROKUS   

 (obrázky převzaty z https://www.cleanpng.com/ ) 

 

https://www.predskolaci.cz/category/basnicky-rikanky/jarni-basnicky
https://www.cleanpng.com/


          STROM NA JAŘE 
            Zkus dokreslit jarní strom.  Víš, jak strom na jaře vypadá? (zelené lístečky, poupátka) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       JARNÍ PŘÍRODA 
  Najdi v řadě obrázek, který se liší od ostatních. Uměl/a by si říct, čím se obrázek od ostatních liší? 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZVÍŘÁTKA NA JAŘE 

 

     DOPLNŇ DO VĚTY 
Na jaře se rodí nová mláďátka, pomůžeš mi je pojmenovat? 

 

 

SLEPICE A KOHOUT MAJÍ MALÁ                          

 

KACHNA A KAČER MAJÍ MALÁ  

 

HUSA A HOUSER MAJÍ MALÁ   

 

KOBYLA A HŘEBEC MAJÍ MALÁ  

 

KRÁVÁ A BÝK MAJÍ MALÁ  

 

OVCE A BERAN MAJÍ MALÁ  

 

KOZA A KOZEL MAJÍ MALÁ  

 

KOČKA A KOUCOUR MAJÍ MALÁ   

 

FENA A PES MAJÍ MALÁ   

  



         O neposlušných kůzlátkách aneb čteme pohádku 
                Pomůžeš mi přečíst pohádku? Já budu číst text a ty obrázky. 

V chaloupce na kraji  bydlela           se svými sedmi kůzlátky. Měli se rádi a žili spolu 

spokojeně jako v pohádce. Maminka       odcházela každé ráno na pastvu a kůzlátka 

napomínala, aby si tiše hrála a nikomu neotvírala. V                bydlí zlý                 ,který by si na 

nich rád pochutnal. 

Kůzlátka slíbila, že budou poslušná, ale jen             odešla na lupení, začala se prát a hluk bylo 

slyšet na míle daleko. Uslyšel ho také hladový                  . 

"               je pryč a kůzlata doma vyvádějí. Jsou ještě hloupá, snadno je obelstím," pomyslel si, 

když zabušil            na dveře. "Kůzlátka, děťátka, otevřete mi vrátka! Já jsem vaše maminka a 

nesu vám mlíčko!" 

Kůzlata ztichla a zmateně začala pobíhat sem a tam. Hrubý hlas však                prozradil. Nejstarší 

bratříček povídá: "Ty nejsi naše maminka, maminka má jemný hlásek!"             musel odejít s 

nepořízenou. 

Zamířil ke kováři a nechal si upilovat             z obou stran, aby měl hlas tenký a vysoký. Tentokrát 

na            chaloupky jemně zaťukal. "Kůzlátka, děťátka, otevřete mi vrátka!! Já jsem vaše 

maminka a nesu vám mlíčko!" lákal nezbedy hlasem, který sám nepoznával. 

Kůzlata se nahrnula do chodby, aby otevřela, ale nejstarší bratříček je zarazil: "Jsi-li naše 

maminka, ukaž kousek nožky oknem!" 

 

 

 



 

Venku zamával           prackou. Při pohledu z okna ztuhla kůzlátka hrůzou. "Ty nejsi naše 

maminka. Ty máš pracky černé! Maminka má kůži bílou jako sníh, mečela kůzlátka rozčíleně a       

.            neotevřela. 

Vlk, který hladem téměř šilhal, se odplížil do                      . A přemýšlel, jak získat kůži bílou jako     

.        . Ploužil se podél                 ,až došel k pastýřově           . Tam se sušily ovčí kůže.                   se 

zaradoval, jednu sebral a uháněl k chaloupce kůzlátek. Ovčí kůži si přehodil přes hřbet a už stál 

opět přede            . "Kůzlátka, děťátka, otevřete mi vrátka! Já jsem vaše maminka a nesu vám 

mlíčko!"  

"Naše maminka přišla, otevřeme!" volali kozlíci. "Není to naše maminka, neotevřeme!" bránily 

jim opatrnější kozičky. Ale to už kozlíci otevírali               a vlk skočil dovnitř! Odhodil ovčí kůže 

a hrozivě vycenil          . Kůzlátka s křikem začala utíkat, bylo jich tolik, že                nevěděl, kam 

skočit dřív. Všude se míhala kopýtka, rohy, bříška. 

Už už se chystal skočit mezi ně! Ale naštěstí se právě vracela maminka              . Trkla tam, trkla 

sem, nabrala             na rohy a odhodila do křoví. Ten na víc nečekal. Na slabé si troufal, ale s 

rozzuřenou kozou by se do křížku nedal. Utekl a už se v                    nikdy neukázal. 

(pohádka převzata a upravena z https://www.promaminky.cz/pohadky/ke-cteni-30/o-neposlusnych-kuzlatkach-120  ) 
 

 

       OTÁZKY PRO DÍTĚ 
  Povídáme si o pohádce. 

Kdo zachránil na konci pohádky kůzlátka? 

Pamatuješ si, kolik bylo v pohádce kůzlátek? 

Jaké z pohádky plyne ponaučení? 

Znáš ještě jiné pohádky, ve kterých je zlý vlk, ve kterých jsou zvířátka? 

 

https://www.promaminky.cz/pohadky/ke-cteni-30/o-neposlusnych-kuzlatkach-12

