
ŠVP Mateřská škola Na Zvoničce 

7. téma: JARO PŘICHÁZÍ – vzdělávací nabídka pro BŘEZEN 

Úkoly pro děti 3-4 let. 

 

Podtéma: Jaro už ťuká 

Uvedení do tématu: Poslech skladby od A.Vivaldi, „Roční období-Jaro“.  

Motivace:  

“Uděláme si jaro - jak se to dělá? Nejdříve zavoláme na sluníčko, aby se probudilo a vytáhlo ze 

země trávu a kytičky – Haló sluníčko, kde jsi? Příjď k nám, pojď nás zahřát trošičku!“ Vyzujeme 

se, protože trávou se brouzdá nejlépe bosky. Představte si, že jsme příroda, která se probouzí 

po dlouhém zimním spánku, vše se probouzí zpět k životu a my vítáme jaro svým tancem.“ 

Možnosti práce s hudbou 

- Volný a procítěný tanec  

- Postavení s dětmi v kruhu, jeden může vést, tančit dle hudby a ostatní napodobují. Děti 

se mohou střídat. 

 

1. Úkol - Hra: „Jak roste sněženka“ 

• děti udělají dřep, sedí na patách, trup mají pěkně vzpřímený a ruce v bok 

• pomaloučku, plynule, téměř neznatelně se začnou zvedat, až do stoje na 

špičkách se vzpažením 

• vyhrává ten, který to dokáže nejpomaleji 

 

 
 

2. Úkol - Hledání obrázků v prostoru 

Poschováváme obrázky prvních jarních květin – sněženka, narcis, tulipán, sasanka, krokus. Je 

lepší mít více kopií, pak lze hrát hru v jiné obdobě.  

Děti mají za úkol obrázky najít- jméno květiny si řekneme všichni společně po nalezení všech 

obrázků. 

Možnosti hry: 

• děti hledají co nejvíce květin 



• děti hledají určitý druh květiny 

• lze hrát i s obrázky ročního období 

 

3. Úkol – Práce/hra s modelínou 

• Můžete přidat do modelíny i třpytky, pro děti je to atraktivnější. Předlohou může být 

obrázek jarní květiny 

• Pokud nemáte doma modelínu, můžete si vyrobit vlastní modelínu/play dough: 

https://www.youtube.com/watch?v=UzuSvQojZV4 

 

Možnosti: 

• soutěž o nejhezčí jarní květinu 

 
•  vykrajovat obrysy květin pomocí vykrajovátek 

• Tisk motyvů květin do modelíny. Použít se dají staré záclony a krajky

  
• Do modelíny můžete vytvořit květinovou mozaiku z různých semínek, kamínků atd. 

 

4. Úkol - Kreslení květin do písku nebo do holící pěny 

Tato aktivita se hodí do menších skupin anebo nadoma 

Holící pěna je pro děti zajímavostí. Pěkně voní, lehce a hezky se do ní kreslí, lehce se čistí z 

oblečení. Když do pěny přidáte temperu, nebo zapustíte vodovky, vytvoříte tím duhové vzorce. 

Pěnou se dá poté hezky kreslit na papír. Pozor na oči!  

https://www.youtube.com/watch?v=NM-KbR6lCDE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UzuSvQojZV4
https://www.youtube.com/watch?v=NM-KbR6lCDE


5. Úkol - Obtisky květin 

Použití temper a roliček od toaletního papíru, nebo korkového špuntu. 

Při práci můžete opakovat názvy jarních květin 

  

 

6. Úkol – koláž z květin 

Předkreslíme dětem obličej, děti poté mohou zdobit samy 

 

 

 

 

 

 



 

7. Úkol – Seznámení s básníčkou 

 

 

   

8. Úkol – seznámení s říkankou s pohybem  

Petrklíč 

Není, není ze železa, 

(otáčíme zápěstím ručiček, jako že není) 

Přece je to klíč. 

Oterírá bránu k jaru, (předvádíme 

odemykání) 

Je to petrklíč. 

Petrklíč, petrklíč, zima už je pryč (zvedneme 

ukazováček, jako pozor) 

Petrklíč, petrkllíč, od jara je klíč. (opět 

předvádíe odemykání)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Úkol – zacvičme si pozdrav slunci 

 

 



 

10. Úkol – seznámení s písní 

 

 

 

 



11.Omalovánka  

 

 

 



Zdroje: 

Pinterest.com 

Vytvarnavychova.cz 

Youtube.com 

 

Odkazy: 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=jaro%20m%C5%A1&eq=jaro%20m&etsl

f=14656&term_meta[]=jaro%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=m%C5%A1%7Cautocomplet

e%7C0 

 

http://vytvarna-vychova.cz/category/jaro/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NM-KbR6lCDE 
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