
Téma: Probuzení 

Podtéma: Otevíráme jaro 

Týden 15.3.-19.3.2021 
 

Pondělí 15.3.2021 

Očekávané výstupy:rozvoj paměti-reprodukce písničky, těší se z poslechu hudby, rozvoj 

jemné a hrubé motoriky  

Činnosti:Provádějte dechová cvičení-foukání do peříčka, šátku apod. 

 Zazpívejte a zatancujte si na písničku “ Jaro, léto, podzim, zima” 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE 

Jak se při tanci cítíte? Jste smutní, veselí, rozzlobení, překvapení? 

Dokreslete holčičce a klukovi obličej, které části na něj patří?  

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE


 
 

Úterý 16.3.2021 

Očekávané výstupy: Enviromentální výchova-prohlubování vztahu k přírodě, zkoumání 

zrakem a hmatem, rozvoj předmatematických dovedností 

Činnosti: Jděte s dětmi na vycházku kolem zahrad, parků. Pozorujte jarní květiny. Říkejte si, 

jak se jmenují, jak vypadají, jakou mají barvu. Dbejte na přesné určení barev základních i 

doplňkových. Najděte větvičky vrby jívy-kočičky. Dobře si je prohlédněte a zkuste si na ně 

sáhnout (pohladit je). Jaké jsou ? (hladké, jemné, studené, teplé, bílé ..) Zkuste spočítat kolik 

kočiček je na větvičce a ukažte si počet na prstech . Jsou velké, nebo malé ? 

 

 

 

 

 
 

Středa 17.3.2021 



Očekávané výstupy: Procvičení jemné motoriky, správné držení štětce, postup práce s 

barvami 

Činnosti: Připravíme si s dětmi barevný papír (nejlépe zelený nebo modrý), štětec, 

temperové barvy (případně jiné barvy, pastelky nebo voskové pastely) 

Namalujeme hnědou barvou větvičky kočiček. 

Když barva zaschne, namočí děti prst do bílé barvy a otisknou ho místo kočiček. 

Pokud nemáte barvy, můžou děti nakreslit obrázek pastelkami, nebo voskovými pastely. 

  

 
 

 

Čtvrtek 18.3.2021 

Očekávané výstupy: Procvičit paměť a pozornost při reprodukci krátkého říkadla, rytmizace, 

udržení pozornosti, procvičení jemné motoriky 

Činnosti: Přečtěte si alespoň dvakrát Jarní říkadlo od Jiřího Žáčka 

 

Jarní říkadlo 

Jiří Žáček 

 

Zimo, zimo, 

táhni pryč, 

nebo na tě vezmu bič. 

Odtáhnu tě za pačesy 

za ty hory, 

za ty lesy. 

Až se vrátím nazpátek, 

svleču zimní kabátek. 

 

Rytmizujte říkadlo - střídejte tlesk rukama a plesk do stehen. 

Povídejte si s dětmi o tom, kdy jaro začíná, kdy je 1. jarní den a o zvyku vynášení Morany ( 

Mořeny, Babice Zimice ..), a poté si ji mohou děti vybarvit. 

 

 

 



 
 

Pátek 19.3.2021 

Očekávané výstupy: procvičení jemné motoriky, paměti a pozornosti, rozvoj fantazie 

Činnosti: Připravte dětem 20 stejně velkých čtverečků nejlépe z tvrdého papíru a pastelky. 

Děti si na čtverečky nakreslí obrázky vždy po dvou stejné (pexeso) a vystříhají je podle čáry. 

Případně můžete využít některé z obrázků pod textem a děti si je jen vybarví a vystřihnou. 

Pak si hru zkuste spolu zahrát. Kdo vyhraje? 

 

 


