
Týdenní plán      
 

 

Téma týdne:  
                     JAK KRTEK A SKŘIVÁNEK PŘIVOLALI JARO 
 Cíle  

Zvládnout odpovědět dobře 
alespoň na některé otázky 
z přečtené pohádky. 
Chápat prostorové pojmy (vpravo, 
vlevo, nahoře apod.), elementární 
časové pojmy (ráno, večer, jaro, 
léto, teď) 
 

 
 
 
 
 

 

 
Zacvičte si (napodobujeme, jak se probouzí sněženka) sněženka se protahuje, nejprve je maličká, pomaličku 

roste a postupně se natahuje ke sluníčku (začínáme v dřepu a končíme ve stoje na špičkách s nataženýma 

rukama ke sluníčku), napodobujeme, jak přilétl skřivánek z teplých krajů. 

Vyberte si nějaké zvířátko nebo kytičku a zkuste je vytvořit z modelíny. 

Podle své fantazie namaluj obrázek na téma ,, JARO“. 

Nakreslete si křídou na chodník ,,Panáka“ a zaskákejte si ho. 

 
 

Přečtěte si s dětmi úvodní pohádku a hledejte odpovědi na otázky – příloha č.1. 

Postavte z kostek plot okolo kytiček. Spočítejte kolik kostek jste potřebovali na plot. Jakou má plot barvu. 

Kolik máme ročních období, vyjmenujte si je. Říkejte si, čím se od sebe liší? 

Procvičte si jemnou motoriku-Grafomotorické cviky-,,Sluníčko“ dbát na správný úchop tužky příloha č.2. 

 
 
 

Naučte se říkanku ,,Zimo, zimo táhni pryč…“, kterou jste četli v pohádce. 

 Zkuste vytleskat a spočítat slabiky zvířátek a kytiček např. kr-tek= 2 slabiky, sně-žen-ky=3. 

 Zkuste určit první písmenka u zvířátek a kytiček, které jste slyšeli v pohádce např. zajíc-Z, broučci-B.. 

 Zazpívejte si písničku Travička zelená, Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. Šel zahradník do zahrady. 

 
 

Prohlížejte knihy a časopisy pro děti a hledejte obrázky sluníčka, zvířátek a květin. 

Když budete v přírodě, zkuste postavit z přírodnin domečky pro zvířátka. 

Na procházce si můžete utrhnout několik větviček s pupeny, dejte je do vody a pozorujte, jak na ně bude 

působit teplé jarní slunce. 

 
 

Pozorujte změny v přírodě, hledejte jarní kytičky. 

Zaposlouchejte se, jestli neuslyšíte zpívat nějaké ptáčky. 

 

na období od 1.3.2021  



Příloha č. 1 

 

 

Jak krtek a skřivánek přivolali jaro 

 

Zima letos neměla konce, a krtek byl proto stále schovaný ve svých chodbičkách v podzemí. 

,,Půjdu se dnes podívat ven, třeba už konečně vyrostla na louce tráva,“ říkal si krtek. 

Když ale vystrčil čumáček ze svého úkrytu, viděl, že všude leží ještě mnoho sněhu. 

,,Ach jo, ta zima snad letos vůbec neskončí!“ říkal si smutně a bylo mu do pláče.  

Už se mu stýskalo po ježkovi, který stále spal zimním spánkem. 

Šel kolem zajíc a když uviděl smutného krtka, zeptal se ho: ,,Co se ti stalo , krtku, vidím, že jsi celý ustaraný.“ 

,,Ále, jak nemám být smutný a ustaraný, vždyť to vidíš sám, všude je plno sněhu, zima snad nikdy neskončí a já 

už bych chtěl, aby přišlo jaro. Stýská se mi po ježkovi, po motýlcích, po broučcích, po mravenečcích. A sám 

víš, že dokud bude zima, budou všichni spát zimním spánkem a nikdo je nevzbudí,“ smutnil dál krtek. 

,, Víš co, krtku, já znám jedno zaříkadlo proti zimně, zkusím ho říct, třeba zimu zaženeme.“ 

A zajíc začal mávat kolem sebe tlapkami a odříkával říkanku: 

 

Zimo, zimo táhni pryč,  

nebo na tě vezmu bič! 

Odtáhnu tě za pačesy 

za ty hory, za ty lesy. 

Až se vrátím nazpátek, 

svléknu zimní kabátek. 

 

Jenže ať zajíc mával tlapkami, jak chtěl, ať opakoval zaříkávadlo kolem dokola, nic se nedělo. Všude ležel stále 

ten studený, bílý sníh. 

,,Achich ouvej, ta zima snad nikdy neodejde!“ bědoval nešťastný krtek. 

Letěl kolem skřivánek. Vrátil se zrovna z teplých krajů a hledal strom, na kterém by si po té dlouhé cestě 

odpočinul. 

,,Proč pláčeš, krtku?“ ptal se skřivánek, když uslyšel krtkovo bědování. 

,,Jak nemám plakat, když kolem mne je stále ta ošklivá zima. Zajíc se ji pokoušel zahnat zaříkávadlem, ale 

nepovedlo se mu to.“ 

,,Ale vy dva mudrlanti, copak zima se odhání zaříkávadlem? Zimu zažene jen sluníčko, které začne víc hřát. 

Zima se teplého sluníčka bojí a hned před ním uteče. Víte co, já doletím ke sluníčku a poprosím ho, aby už 

začalo víc hřát a udělalo tak na zemi více tepla. Počkejte tu, za chvíli se vrátím, řekl skřivánek a odletěl vzhůru 

za sluníčkem. 

 

 

 



Jak přiletěl ke sluníčku, zazpíval mu tuto písničku: 

 

Hřej, sluníčko, hřej, 

mraky roztrhej! 

Usměj se konečně 

teple a slunečně! 

Hřej, sluníčko, hřej! 

 

Jak to sluníčko uslyšelo, otevřelo oči a podívalo se dolů na zem. 

,,Jémine, já jsem zaspalo a dole na zemi je ještě plno sněhu a jaro tady bude za chvíli. Musím to všechno 

napravit!“ A poslalo na zem ty nejteplejší paprsky, které mělo po ruce. Sníh začal rychle tát a pod ním se 

objevovaly první kytičky – sněženky, bledulky a za nimi rašila první světle zelená travička. A s ní přišlo i 

JARO. 

,,Hurá, je jaro!“ volali dole na zemi krtek se zajícem. A pak se oba chytili za tlapky a šli společně vzbudit ježka. 

 
 

Přečtěte si s dětmi úvodní pohádku a hledejte odpovědi na otázky: 

  

  Proč byl krtek smutný a bylo mu do pláče? (byla pořád zima, bylo mu smutno po kamarádech) 

  Po kom se krtkovi stýskalo? (po ježkovi, po motýlcích, po broučcích, po mravenečcích) 

  Které zvířátko odříkávalo zaříkávadlo? (zajíc) 

  Pomohlo zaříkávadlo přivolat JARO? (nepomohlo) 

  Kdo letěl kolem? (skřivánek) 

  Odkud se skřivánek vrátil? (z teplých krajů) 

  Co zažene zimu? (sluníčko) 

  Co se stalo se sluníčkem? (zaspalo) 

  Čím probudil skřivánek sluníčko? (písničkou) 

  Které kytičky se objevily, když začal tát sníh? (sněženky, bledulky, světle zelená travička) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


