
         
                 Ahoj děti,

já jsem skřítek Jarníček a prosím 
vás moc o pomoc. Potřebuji přivolat jaro,

ale paní Zimě se tu moc líbí a nechce
se jí odejít. Připravila různé hádanky

a odejde až na ně společně přijdeme.
Doufám, že mi pomůžete.

Pojďte společně se mnou jarní cestičkou,
pozorujte přírodu a stromy. 

Určitě hádanky najdete.
 

Tak vzhůru do toho!
.

1.
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2.
Zvířata a jejich mláďata
Na jaře přicházejí na svět mláďata. 

Poradíš skřítkovi Jarníčkovi, 
jak se těmto mláďatům říká?
Jaké zvuky zvířata vydávají?
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3.
 

Jak se tato květina jmenuje?
Pojmenuješ všechny její barvy?

Skřítek Jarníček neví, 
kde je více/méně tulipánů?

Poraď mu prosím.
Komu bys dal/dala tulipán?
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Popros někoho, ať ti přečte básničku 
a ty zkus přijít na to, 

která květina do ní patří. 
Která květina se rýmuje se slovem pán 

a se slovy na nule?

4.
Jarní květiny

Každý na to kouká, civí.
Na jaře se dějí divy -
rozkvete vždy jeden pán.
Víte který? T_ _ _ _ _ _.

Malá kytka celá bledá
ze sněhu ven cestu hledá.
Při teplotě na nule
rozkvétají _ _ _ _ _ _ _.
Z knihy Hádáš, hádám, hádáme - Z. Pospíšilová

Z knihy Hádáš, hádám, hádáme - Z. Pospíšilová
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Popros někoho, ať ti přečte básničku
a ty zkus přijít na to, 

která květina do ní patří. 
Která květina se rýmuje se slovem

panenka a se slovem klíč?

9.
Jarní květiny

Trojdílná sukýnka,
bílá a malinká,
nosí ji panenka,
má jméno _ _ _ _ _ _ _ _.

Na nevelkém stonečku
spousta žlutých zvonečků.
Každý z nich má k jaru klíč.
Copak je to? P_ _ _ _ _ _ _.
Z knihy Hádáš, hádám, hádáme - Z. Pospíšilová

Z knihy Hádáš, hádám, hádáme - Z. Pospíšilová
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Březen, za kamna vlezem,
duben ještě tam budem,

máj, půjdem v háj.

Poraď skřítkovi Jarníčkovi, 
co tato pranostika znamená.

 
Slyšel jsi v pranostice názvy měsíců?

Jakých?
 

Rodiče ti přečtou pranostiku znovu.
Pokaždé, když uslyšíš název nějakého měsíce,

vyskoč.

 

Pranostika

5.
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Paní Zima schovala Jarníčkovi křídy.
Zkus tyto křídy najít.

Pokud křídy najdeš, můžeš skřítkovi 
nakreslit nějaký pěkný obrázek.

 
 
 

 

Najdi křídy

6.
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Jak se tito ptáčci jmenují?
Skřítek Jarníček je zmatený. 

Některé z těchto ptáčků viděl u nás 
i v zimě a některé vůbec neviděl. 

Kam ti ptáčci zmizeli a kteří to byli?
 
 
 
 
 

 Ptáci

7.
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Vzpomeneš si na všechny ptáčky,
které jsi viděl na obrázcích?

Kolik jich bylo?
Kolik slabik má slovo čáp/kos/datel/vlaštovka?
Podle počtu slabik vyskoč nebo je vytleskej. 

Na jaké hlásky začínají jména ptáčků?
 
 
 
 
 

 Ptáci

8.
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 Jarní sudoku

10.

 

Skřítek Jarníček neví, 
jak se tyto květiny jmenují a kam patří.

Pomůžeš mu prosím?
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Skřítek             vám moc děkuje za pomoc.
Jaro už může přijít mezi nás. Jste skvělí,

že jste doputovali až sem a zkusili 
vyřešit všechny hádanky a úkoly.

 
 

 JARO

11.

 

Rozloučila už se zima,
odešla již pryč.

I když v zimě bylo prima,
dala JARU klíč.

Řeklo slunci, ať víc svítí,
budí se sna jarní kvítí.

Kateřina Konvalinová
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