
Týdenní plán      
 

 

Téma týdne: PETRKLÍČ – K JARU KLÍČ 

 
 Cíle 

- Pečlivě vybarvit a vystřihnout 
květiny, pozorovat pokus s vodou 
- Zvládnout popsat obrázek celými 
větami a odpovídat na otázky 
- Dodržovat pravidla při 
společenských hrách 
- Připomenout si dny v týdnu, 
měsíce,roční období,... 

 

 
 

 

* Ve školce si zkoušíme jednoduché přírodovědné pokusy, děti vám určitě vyprávěly o propíchnutém balónku, 
nebo stavbě mincí na sebe. Tentokrát byste zkusili pokus „Rozvíjející se květiny“ doma. V příloze č. 2 máte 
návod a šablony květin, které můžete obkreslit přes obrazovku nebo vytisknout. Děti si květiny vybarví 
pastelkami a pečlivě vystřihnou. Je důležité přeložit okvětní lístky podle návodu, aby se mohly postupně 
otevírat. Pokud byste použili čtvrtku, trvá dlouho, než se efekt dostaví. S překládáním dětem pomozte.  
* Jestli máte doma puzzle přiměřené věku (cca. 50 dílků), děti si procvičí skládáním jemnou motoriku i 
přemýšlení, jak dílek správně otočit, aby pasoval k ostatním.  
 

* Určitě máte doma společenské hry jako Pexeso, Člověče, nezlob se, Kvarteto a další. Zahrajte si je s dětmi. 
Na začátku si vždy připomeňte pravidla a dbejte na jejich dodržování. Dítě nemůže pořád vyhrávat. Je důležité 
naučit se vyrovnávat i s prohrou. 
* Tento týden budete pracovat s obrázkem, doufám, že bude práce pro děti zábavnější. V příloze č. 1 je jarní 
obrázek. Nejdříve si ho pořádně prohlédněte, ať dítě povídá, co na obrázku vidí, popisuje, co zvířata nebo lidé 
dělají. Ať se snaží o krátké věty. Pak přistupte k otázkám jako: „Kolik vajíček je v hnízdě na stromě?“ „Co vidíš 
na obrázku vpravo nahoře?“ „Kolik je na obloze mráčků?“ „Jak se jmenuje květina, ze které má děvče upletený 
věneček, a najdi ji v trávě?“ „Jak se jmenuje mládě od ovečky?“ „Kolik je na obrázku ptáčků?“ „Spočítej 
všechna mláďata kachny a řekni, jak se jim říká?“ „Jakou barvu mají květiny, které jsou na obrázku vlevo 
dole?“ Další otázky jistě vymyslíte sami. 

* Když půjdete ven, zkuste si zahrát „Jarní procházku“ s úkoly. 10 věcí, které musíte najít nebo udělat venku, 
poprvé vám je napíši, příště si je s rodiči můžete vymyslet samy. 
ÚKOLY: 1. Najdi auto značky Škoda 2. Najdi kontejner na papír 3. Najdi značku zákaz vjezdu 4. Dotkni se kůry 
stromu břízy 5. Najdi sedmikrásku 6. Oběhni 5x strom dub 7. Udělej 10 dřepů na chodníku 8. Najdi dva klacíky 
a vyťukej své jméno a jména rodičů 9. Najdi ptáčka kosa 10. Najdi obchod, který začíná na B,P,L nebo K 

* Název tématu na tento týden je „Petrklíč - k jaru klíč“ – zkuste si s dětmi vysvětlit, že květina petrklíč 
odemyká jaro. Můžete si povídat o dalších jarních kytičkách (z minulého týdne) a znacích jara.  
 

* Ve školce s dětmi každý den připravujeme tabuli s počasím, dny v týdnu, měsíci a ročním obdobím. 
Připomínejte si průběžně, který je dnes den, měsíc, jaké máme venku počasí,... Měsíc březen řadíme mezi jaro, 
i když podle kalendáře bude až 21. března. 

 

  

 

 

na období od 8.3. – 12.3.2021  



 

Příloha č. 1 
 

 
 



Příloha č.2 

Rozkvétající papírové květy 
 

Pomůcky : papír, pastelky, misku, vodu, 

 

Postup: Vybarvíme a vystřihneme květiny - lze použít šablonu , nebo nakreslit vlastní. Do 

vnitřního kruhu můžeme napsat přání. Okvětní lístky ohneme do středu. Květina se rozvíjí 

několik minut, podle tloušťky papíru. Po vysušení, lze květinu znovu použít. 

 

 

Vysvětlení: pokus založený na nasákavosti papíru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://napadyproanicku.cz/images/clanky/listy/rozkvetajiciKvety.pdf




 


