
Jaro ťuká na vrátka… 
 

O Veverce  
Veverka Esterka by stále ještě spala zimním spánkem, kdyby ji nevzbudila hlasitá rána.  

Z ničeho nic se utrhla polička s knihami a spadla na zem. Esterka se podívala na hodiny, 

rozespale si protřela oči a sama pro sebe si povídá: „To už je jaro?“ Opatrně otevřela vrátka 

svého doupěte a vykoukla ven. „Venku není žádný sníh!“ vykřikla nadšeně a radostí poskočila 

na větvi. 

To neměla dělat! V tu ránu totiž shodila ptačí hnízdo, které si tam ptáci nedávno postavili.  

Esterka se pacičkami chytila za hlavu. Celá rozrušená seběhla k hnízdu, které bylo překlopené 

dnem vzhůru. Opatrně ho obrátila. Nebyl tam žádný ptáček, zato pět ptačích vajíček. Veverka 

opatrně zvedla. V tu chvíli zrovna zafoukal studený vítr, který prozradil, že jaro ještě tak docela 

nepřišlo, ale jen pomalu otvírá dveře. Esterka si k sobě vajíčka pevně přitiskla, aby je hřála 

svým kožíškem, a obratně vyšplhala ke svému doupěti. 

Když za sebou zavřela vrátka, spěchala vajíčka uložit do vyhřátých peřin. Hezky je hýčkala, 

hladila po skořápce, a dokonce si s nimi povídala. 

Za pár dní skořápky popraskaly a ven se vyklubala malá růžová holátka. Rozhlížela se po 

pokoji. Jedno z nich se nechápavě zeptalo: „Kde je maminka?“ 

Veverka honem přiskočila. „Maminka tady není, ale počkáme na ní spolu v mém doupátku.“ 

„Maminka nám přes skořápku říkala, že máme přivolat jaro, protože na něj všichni čekají.“ 

Veverka se vlídně usmála. „To klidně můžete!“ 

Mláďátka otevřela zobáčky a hláskem pětihláskem zazpívala: 

 

„Jaro, jaro, kde jsi? 

Proč tu ještě nejsi? 

Vyžeň zimu, vyžeň mráz 

a přijď rychle mezi nás!“ 

 

Když ptáčkové zapěli svým zvonivým hláskem, jaro se opravdu probralo a přišlo se podívat. 

V tu ránu se oteplilo, rozkvetla první jarní poupata a zvířátka vesele vyskakovala z postelí a 

volala. „Jaro! Jaro je tu!“ 

Na oslavu jara veverka uvařila ptáčkům kaši z pěti bukvic a osladila ji pravým lesním medem. 

 

Úkoly k pohádce: 

- Jak se jmenovala veverka? 

- Co bylo na poličce, která spadla a probudila veverku ze spaní? 

- Když veverka vykoukla ven, byl tam ještě sníh? 

- Co veverka shodila na zem, když poskočila na větvi? 

- Kolik vajíček bylo v hnízdě? 

- Co veverka udělala, když zjistila, že vajíčka nejsou rozbitá a je ještě zima? 

- Co říkala maminka ptáčkům přes skořápku? 

- Co si dala zvířátka dobrého na oslavu příchodu jara? 

 



Sněženka  

Příběh – Víte, proč je sníh bílý?  

Kdysi hodně dávno sníh neměl žádnou barvu. Prosil proto květiny, aby mu některá z nich 

barvu dala, žádná však nechtěla. On byl proto velmi smutný a začal samým smutkem a 

beznadějí tát.  

Jedné květině se však sněhu zželelo a věnovala mu svou bílou barvu. Sníh byl velmi šťastný a 

na oplátku za její laskavost chrání všechny její sestřičky, takže může růst, i když na zemi stále 

leží sníh.  

A proto se prvním bílým květinám říká sněženky. 

 

Výroba sněženky  

a. nastříhejte si proužky bílého a zeleného papíru 

b. slepte si je k sobě 

c. nahoru nalepte zelený půlkruh (zelený anebo vybarvěte) 

d. dokreslete stonky od sněženek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tulipánu 

Tuli-pán a tuli-paní, 

celý den se k sobě klaní. 

Až se diví okolí, že je záda nebolí. 

písnička k poslechu https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ 

a. Vytvoř si čtverec složením papíru a ustřihnutí 

přebývajícího konce 

b. Barevné trojúhelníky přelož podle návodu 

c. Přilep na papír 

d. A domaluj stonek a listy tulipán. 

e. Nezapomeň, že kytička nelítá ve vzduchu 

f. Můžeš domalovat další věci do obrázku 

 

 

 

 

 

 

Básnička o semínku s pohybem 

V zemi malé semínko, (dřep) 

spinká jenom malinko. 

Když sluníčko zasvítí, 

začne pěkně klíčiti. (pomalu zvedat ruce nad hlavu) 

Klíčí stále výš a výš, (zvednout se do stoje) 

až poupátko uvidíš. (ruce sepnuté nad hlavou) 

A pak z toho poupěte, 

nádherný květ vykvete. (roztáhnout ruce) 

 

Pokus  
do plastového zavíracího sáčku si dejte 

nějaké semínko, nebo luštěninu.  

Dejte ji trochu vody a dejte na teplé a slunné místo.  

Nejlépe přilepte pevně na okno.  

Každý den pozorujte.  Pojmenuj správně části 

SEMÍNKO, KOŘÍNEK, STONEK, LISTY 

 

Pohádka - Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko. 

https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ


Kimova hra – co se schovalo? 

Připravíme si 10 věci, které souvisí s jarem, rozložíme před dětmi, necháme je cca 1 min. 

pozorovat. Po chvíli je schováme (přikryjeme dekou), děti se snaží vzpomenout na co nejvíce 

předmětů. 

Poté můžeme role vyměnit.  

• Nastavte si stopky 

• Můžete věci měnit, třeba všechny, které mají žlutou barvu, zelenou…  

• Nebo můžete si vzít papír a tužku a co je schované nakreslit. 

 

Kde se schovalo? 

Vyhledání ukrytého předmětu (samá voda, přihořívá, hoří)  

S dítkem se dohodněte, co budete schovávat.  

Dohodnout si pravidla (kde budete schovávat, že vždy část musí být vidět, vysvětlete, co 

znamená: 

samá voda – nic tu není, přihořívá – blíží se ke schované věci, hoří – dítko předmět našlo 

Dítko za dveře, vy schovejte, a navádějte dítko v prostoru, potom si role vyměňte.  

 

Najdi správnou kytičku….. 

na pracovním listu je pět kytiček, jsou utrhnuté a část jich zůstala v květináči…a tvým úkolem 

je najít vždy správnou kytičku a květináč který k sobě patří…všímej si listů kytiček…. 

- spoj květináč a květ který k sobě patří 

- vezmi pět pastelek a vždy vymaluj jednou barvou květ a květináč,  

                           který ke kytičce patří, na další vezmi jinou pastelku 

(pracovní list č.1) 

 

Čáp ztratil čepičku 

"Čáp ztratil čepičku, mela barvu barvičku ...".  

Na místo doplněných teček vedoucí řekne nějakou barvu, např. žlutou. Úkolem dětí je co 

nejrychleji tuhle barvu najít a dotknout se jí (stačí jedním prstem).  

Nesmí se jí však dotknout sami na sobě. Jakmile se barvy dotknou, jsou v bezpečí před 

čápem. Dokud se však barvy nedrží, může je čáp chytit. Koho chytne jako první, vystřídá si s 

ním místo s stává se čápem pro další kolo. 

Můžete hrát vevnitř ale i venku. 

(pracovní list č.2 ) 

 



Ke které kytičce patří stín? Spoj vždy stejnou barvou. 

 

 

 

 

 



Než květinka vyroste, je z ní semínko. A jak to bylo dál, květinko? 

Dítě má za úkol seřadit, jak semínko roste. Rozstříhejte kartičky a lepte za sebou 

do řady, jak jdou za sebou. Pokud budeš dělat pokus se semínkem, do kolečka 

můžeš zaznamenávat značkou, zda tvé semínko rostlo stejně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 1. 



Jarní kytičky 

Pojmenuj jarní květinky. Uhodneš hádanku? Jakým písmenem začínají slova? Jaké jiné věci 

na dané písmenko znáš? (rostliny, jména kamarádu nebo věci). A názvy vytleskej dle slabik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý na to kouká, civí, 
na jaře se dějí divy. 
Rozkvete vždy jeden pán, 
víte který? ………(Tulipán) 
 

Kytička – pokus 

Otevírání kytičky – návod zde https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8  

Doprostřed můžete dokreslit překvapení. Třeba malého broučka.  

 

 

 
  

Trojdílná sukýnka, 
bílá a malinká. 
Nosí ji panenka, 

Na nevelkém stonečku, 
spousta žlutých zvonečků. 
Každý z nich má k jaru klíč, 
copak je to? ………... (Petrklíč) má jméno ………(Sněženka) 

T - - - - - - 

S - - - - - - - 

N - - - - - 

P - - - - - - - 

https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8


Jarní domino Rozstříhejte kartičky, můžete si jej podlepit nebo zalaminovat. A pak se 

dejte do hraní. 



 



 Pracovní list .2 

 

Č červené  
A modrý 
P zelený 
 

Č     K    O    Á    C 

  P      S    D    D     Č      

Q     Á    A    J      B      

P      Č    T     L    Č         

D     P     Á    P     B     

P     Č     A    Á     E    

P     R      I      J     K  

M     C    Á     P     G          
 

ČÁP 



Procházka do okolí 

Vytiskni si seznam a zkus na procházce vše najít.  

Pokud úkol splníš, potkáš či uvidíš, zaškrtni si příslušné políčko. Můžeš své 

úlovky nafotit a poslat nám je do školy. 

 



 



 Pozdrav sluníčku (pusť si ke cvičení písničku) 



Kreslení dle popisu 

Vpravo nahoru dokresli sluníčko, vlevo dolů domaluj mládě čápa, a pod čápem dokresli 

hnízdo. Nakonec celý obrázek vmaluj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motýlek – namoč prstíček do barvy, tempery, či zubní pasty a udělej otisky do koleček, 

poté obrázek vybarvi 



 


