
Poslové jara – jaro už je tu 
 

• s dětmi si opakujte písničku Voláme sluníčko – musíme  k nám přivolat sluníčko, aby 

mohlo jaro začít 

poté si můžete s dětmi přečíst pohádku O SLUNÍČKU 

Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se protáhlo, zamrkalo 

a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, ale kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci 

začínají zpívat tak se sluníčko dalo do práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo obláčky a 

začalo pomalu prohřívat zem. A jaro může začít. Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a 

sluníčku dalo moc práce najít aspoň skulinku a nakouknout na svět. Mraky měly však převahu a tak 

sluníčko raději nabíralo síly, aby mraky přemohlo další den. A skutečně, další ráno se sluníčko 

plnou silou nadechlo a mraky se polekaly a na mnoha místech se potrhaly a sluníčko s úsměvem 

posvítilo na nový den. Všimlo si, že ptáčků i kytiček zase trochu přibylo, objevilo se i několik 

berušek, které také zvědavě nahlédly, jestli už je dost teplo aby se mohly proletět. A tak jaro 

pokračovalo. Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále tepleji. 

• podle obrázku pojmenováme věci z příběhu, co všechno patří k jaru?, určujeme barvy 

                        

 

  



Cvičení s dětmi 

– společně s dětmi si s pomocí jednoduchých říkanek procvičíte jednotlivé části těla a trochu 

se zabavíte 

Když já se vytáhnu,(stoupneme si na špičky) 

až ke sluníčku dosáhnu.(natáhneme ruce ke sluníčku) 

Když já se skrčím,(sedneme si do dřepu) 

do výšky skočím.(vyskočíme) 

Když já si lehnu,(lehneme si) 

ani se nehnu.(ležíme bez pohybu) 

 

Malý brouček spinkal v trávě,(jsme ve dřepu a spíme) 

probudil se dneska právě.(stoupneme si a protahujeme se) 

Protáhl si nožičky,(protahujeme si nožičky) 

hlavičku i ručičky.(protahujeme si hlavičku i ručičky) 

Na nohy vzal bačkorky,(ukazujeme na nožičky) 

a utíkal do školky.(běháme po prostoru nebo na místě) 

 

Já jsem kos, ty jsi kos.(ukazujeme na sebe, potom na děti) 

Já mám nos, ty máš nos.(ukazujeme na svůj nos, potom na nos dítěte) 

Já mám sladkou, ty máš sladkou.(ukazujeme na svoji pusinku, potom na pusinku dítěte) 

Já mám hladkou, ty máš hladkou.(pohladíme svoji tvář, potom tvářičku dítěte) 

My se máme rádi, my jsme kamarádi.(obejmeme se)  
 

Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále tepleji. Sluníčko z jasné oblohy sledovalo 

jak se mu práce daří a spokojeně se usmívalo, protože jaro je tu. 

Malý jarní pokusy 

Pučení větviček 

Pomůcky: 

• vázičky, skleničky 

• větvičky keřů a stromů (zlatý déšť, kaštan, javor, třešeň, jeřabina, bříza, atd.) – 

sbíráme v přírodě, mimo kontakt s ostatními a samozřejmě s rouškou :) 

Postup: 

1. Z každého keře a stromu odřízneme malou větvičku 

2. Porovnáváme pučení venku a ve váze. 

3. Také můžeme porovnávat jednotlivé druhy. 

4. O průběhu pučení si povídáme, popisujeme jej… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výzdoba okna, stolu, atd... 

- vyrobte si s dětmi malou ozdobu do okna nebo na stůl, děti mohou hlavně lepit, ale určitě některé 

zvládnou pod vaším vedením i stříhat „stonky“ 


