
 

 

ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ 
Přečtěte dětem a naučte se ŘÍKANKU 

Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme rukama) nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme) 
Odtáhnu tě za pačesy, (táhneme za provaz) za ty hory, za ty lesy. (ukazujeme hory) 
Až se vrátím nazpátek, (ťapeme prstem po ruce) svleču zimní kabátek. (svlékáme se) 
Zimo, zimo, táhni pryč, (čarujeme) nebo na tě vezmu bič. (rozpažíme) 
(Jiří Žáček – Jarní říkadlo) 

 
Povídáme si doma s dětmi: 

• Povídejte si společně o tom, jaké máme roční období, které končí a jaké bude následovat po 
něm? … (rozvíjíte vyjadřování a slovní zásobu) 

• Povídejte si o rozdílech mezi zimou a jarem? Jaké je počasí v těchto obdobích, jak se oblékáme, 
jaké aktivity můžeme v těchto různých obdobích dělat apod. (rozlišujeme charakteristické znaky 
různých ročních období) 

• Vymýšlejte slova, která patří k zimě, která k jaru (rozvíjíte slovní zásobu a jazykový cit.) 
Jednotlivá slova si můžete rozložit na slabiky a vytleskat. Počítejte, kolikrát jste tleskli (kolik 
slabik slovo má) 

• Pokračujte v této činnosti pomocí pracovního listu. 
 
Pusťte si s dětmi pohádku: Chaloupka na vršku 03 Jak se Andulka bála Smrtky 
https://www.youtube.com/watch?v=oSPR1oi8SAE 
Po shlédnutí si s dětmi o pohádce povídejte o tom, že vynášení Smrti nebo Morany je starodávná tradice, 
která se ze starých slovanských časů dochovala až do dnešní doby. Vynášení Morany je zvyk, který 
zakončuje zimu.  
Ke zhotovení Morany se používalo to, co už nebylo k potřebě, suché větve, roští, stará sláma, uschlá tráva z 
loňska… Morana bývala ustrojena do bílého a okrášlena náhrdelníky a ozdobami z vyfouknutých vaječných 
skořápek a prázdných šnecích ulit, tedy symboly smrti a zmaru – vždyť figurína Morany představuje smrt, 
nemoci, bídu a všechno, co lidem škodí. 
Po vynesení Morany začalo vítání jara. Lidé si podle tradic uříznou narašené větvičky, ozdobí je barevnými 
stuhami… 
Říkadlo:  
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?  
Byla zima mezi námi a teď už je za horami, hu, hu, hu, jaro už je tu. 

 
 Artikulační a dechové cvičení – Odfoukáváme zimu – (dechové cvičení, správný prodloužený nádech 
nosem bez zvedání ramen, dechová výdrž: krátký nádech – dlouhý výdech s artikulací Hůůů, fúú, fííí) 
• slabý x silný vítr (fííí); foukáme potichu a silně; krátce a dlouze do dlaní 
• Foukáme brčkem do vatové kuličky – kam až ji před sebou dofoukáme 
• Dýcháme si do „studených dlaní“ (zimní chlad) 

 
Při procházce venku 

• Pozorujte, jak se mění zimní příroda a počasí na jarní (jak mizí sníh, jaké je počasí, 
zda svítí sluníčko, apod) 

• Vyhledávejte v zahrádkách, předzahrádkách domů a v trávě první jarní květiny. 
Zkuste je správně pojmenovat. 

• Utrhněte si větvičku a dejte si ji doma do vázy, pozorujte rašení 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oSPR1oi8SAE
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TRAVIČKA ZELENÁ  
Zazpívejte si s dětmi a naučte se písničku 

Travička zelená, to je moje potěšení. Travička zelená, to je moje peřina. 
Když si smyslím na ní lehnu. Když si smyslím na ní sednu. 
Travička zelená, to je moje peřina. Travička zelená, to je moje potěšení. 
Travička zelená, to je moje peřina. 
Jen se zjara začne pučit. Nechci já se doma učit. 
Travička zelená, to je moje peřina. 
 
Písničku najdete na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H1LorkGH3ww 

 
Povídáme si doma s dětmi: 
(kladením otázek rozvíjíme komunikaci, slovní zásobu, paměť pro nové informace, porozumění obsahu, apod) 
• O čem se zpívá v písničce? 

• Jakou barvu má tráva? 

• Vyhledávání barev. Najdi kolem sebe všechno, co má stejnou barvu jako tráva a pojmenuj to. (zraková 
orientace v prostoru, slovní zásoba, vyjadřovací schopnosti, postřeh) 

• Kdy se tráva nejvíce zelená? (připomeneme si a opakujeme roční období, jaro, léto) 

• Proč se v písničce zpívá, že je tráva jako peřina? (je měkká, hebká, netlačí, nechte děti pojmenovávat své 
postřehy) 

• Jaké to je, když se po trávě chodí? (měkké, tiché, hebké, šimravé, netlačí, apod) - později vyzkoušejte venku 

• Co potřebuje tráva, aby pěkně rostla a zelenala se? 

• Kdo se stará na zahrádce o trávu? (přiblížíme si povolání zahradníka, sadaře) 
 

Grafomotorické aktivity 
(koordinace ruky se smyslovým vnímáním, koordinace ruky a oka, ovládání psacích pohybů a nástrojů, 
správný úchop tužky, nůžek, manipulace s papírem) 

• Pracovní list „Tráva a kytičky“ 

• Volná kresba kytiček na papír (kytičky můžeme i nalepovat – využijeme vystříhané z časopisů) 

• Plošný obrázek „Můj trávníček“ – větší formát zeleného 
papíru (nebo využijeme zelený šátek) na který děti vytváří 
květiny z plastových víček a jiných materiálů – např. těstovin 
(motorické dovednosti, rozvíjení fantazie) 

• Trhání (stříhání) proužků papíru a nalepování (travička) 
 
 

 
 Artikulační a dechové cvičení – Vítr fouká do travičky - (Upevňujete a procvičujete nácvik a 
provedení správného nádechu, podržení dechu, před pomalým výdechem) 

• Nádech – při nádechu je potřeba sedět, ležet nebo stát v klidu. Nadechnout se nosem tak, aby 
se nezvedala ramena. 

• Výdech – při výdechu je důležité, aby byla výdechová fáze co nejpomalejší. (možno měnit 
intenzitu foukání – malá fujavice, větší fujavice, velká fujavice) 

 
Při vycházce venku vyzkoušejte: 

• Chůzi bosky po trávě – vnímat a pojmenovat pocity (při vhodném počasí) 

• Sběr zajímavých druhů trávy (pro další využití – frotáž) 

• Vyhledávání a poznávání kytiček v trávě; vyhledávání všeho, co je zelené (pojmenuj, co vidíš) 

ilustrativní obrázek 

https://www.youtube.com/watch?v=H1LorkGH3ww
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