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Téma týdne: JARNÍ  ČAROVÁNÍ 
 
 Cíle 

Zapamatovat si některé jarní květiny. 
Poznat a pochopit rým mezi slovy. 
Nakreslit tvar slunce, vybarvit a 
pečlivě vystřihnout. 
Zpaměti se naučit krátkou báseň. 
Poznat první hlásku ve slově. 

 

 

 

* Protože k jaru patří sluníčko, tak si tento týden vyrobíte usměvavé slunce, aby vám přinášelo radost. 
Nakreslete si tvar černou pastelkou nebo fixem na bílý papír (nezapomeňte nakreslit paprsky ve tvaru 
trojúhelníků, aby šly vybarvit), pak dokreslete oči, pusu, nos, můžete i řasy, tváře,.. Žlutou pastelkou krásně 
vybarvěte, a nakonec vystřihněte podle čar. Vzpomeňte si, jak stříháme trojúhelníčky (od špičky zvenku šikmo 
vpravo a vlevo, trojúhelník sám vypadne).  Sluníčko si můžete dát na provázek a pověsit. Přeji hezké tvoření. 
*  Zacvičte si rozcvičku jako ve školce, můžete si zahrát na učitele a předcvičovat sourozencům, nebo rodičům. 
Nezapomeňte protáhnout celé tělo, předklonit se a dosáhnout si na špičky, zvládnout úklony do stran, dřepy, 
stoj na jedné noze, kolébku. Nakonec si zaskákejte panáka. 
 

* Tento týden jsme se měli ve školce seznamovat s rýmováním a hledat rýmy. Rým bývá mezi slovy, které 
nejsou stejné, ale jsou zvukově podobné, většinou končí na stejnou slabiku. Pomůže Vám příloha č.1.  Slova si 
nejdříve pomalu a zřetelně řekněte, poté zkuste hledat dvojice rýmů. Dětem rozeznávání rýmů dělá potíže, nic 
se neděje, když to poprvé nezvládnou. Řekněte si rýmy s nimi a zkuste úkol zopakovat za pár dní. 
 Děti rádi vymýšlí slova, která neexistují, zkuste jim vysvětlit, že mají používat slova, kterým rozumí. Časem je 
hra s rýmy bude bavit a možná složíme i krátkou básničku. 
* V příloze č.3 máte jarní hádanky s květinami. Zkuste dětem přečíst básničku, aby doplnily kytičku – a máme 
rým. Pokud nebudou vědět, přečtěte jim nápovědy, aby sluchem poznaly, která slova se rýmují. V hádankách 
můžete opět hledat rýmy (např. bledá – hledá) 
 

* Vyberte z básniček v příloze č.3 jednu a naučte se ji zpaměti, nebo možná znáte jinou jarní básničku. 
Nezapomeňte při recitování otevírat ústa, pomalu, hlasitě a zřetelně vyslovovat, stát s rovnými zády a nemít 
např. ruce v kapsách,.. Můžete ji přednést prarodičům (i přes telefon nebo videohovor), určitě je potěší. 
* Při procházkách venku povídejte, které znaky jara vidíte, jako když chodíme na procházku se školkou. 
Všímejte si hnízd pro ptáčky, pupenů na větvích, květin, probouzejícího se hmyzu,.. Hledejte stejné květiny, 
jaké máte v příloze č.2. Prohlédněte si obrázky, naučte se názvy kytiček, poznejte první hlásku a na stejné 
písmeno vymyslete další slova. 

* Pokud budete mít příležitost a bude hezké počasí, vyjeďte na kole, kopejte s míčem, nebo chvilku běhejte na 
hřišti. Nezapomeňte na bezpečnost a používejte přilbu na kolo. Dívejte se na dopravní značky. 
* Možná maminka nebo babička sází semínka zeleniny nebo bylinek. Jestli máte možnost, zasaďte si třeba 
řeřichu, pozorujte jak ze semínka vyrůstá rostlinka. Starejte se o ni. Co vše potřebuje kytička k růstu. (světlo, 
teplo, vodu,..) 
 

 

 

  
 

na období od 1.3.2021 – do 5.3.2021  



 

 

 

Příloha č.1 

 
 

 

 



 

 

Příloha č.2 

Jarní květiny 

 

PETRKLÍČ                                           SNĚŽENKA 
 

  
SEDMIKRÁSKA                                  BLEDULE 
 

 
 KROKUS                                      NARCIS 
 



 

 

Příloha č.3 

 

 


