
Sluníčko se usmívá 

Slunce volá na sněženku, 

podívej se, jak je venku. 

Slunce volá do oken, 

Děti, haló, pojďte ven! 

1. Jarní hádanky: 

1) Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká?  

    Uprostřed máš sluníčko, okolo běličká?                                                    (SEDMIKRÁSKA) 
2) Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? 

    Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy.                                                   (SLUNCE) 

3) Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá. 

    Při teplotě na nule rozkvétají…                                                                             (BLEDULE) 

4) Na velkém stonečku spousta žlutých zvonečků. 

    Každý z nich má k jaru klíč. Copak je to?...                                                         (PETRKLÍČ)  

5) Trojdílná sukýnka, bílá a malinká, 

     nosí ji panenka, má jméno…                                                                              (SNĚŽENKA) 

 

2. Vyjdi s maminkou nebo tatínkem na procházku do přírody a všímej si změn, které po 

zimě nastaly. Hledej, jestli někde nevyrostly první kytičky a zkus je pojmenovat. 

 

3. Malý jarní pokus:    https://fb.watch/4d_0123Dej/ 

         

  

  

  

  

  

  

 

  

 

V sobotu bude první jarní den a to znamená, že nám začíná JARO. K němu neodmyslitelně 

patří i první jarní květiny (Znáš nějaké? Zkus vyjmenovat) a ty potřebují vodu.  

Proč? – to poznáš z pokusu. 

Připravte si: papír, pastelky, nůžky, misku s vodou 

Nakresli si květinu, vymaluj ji, její lístky ohni směrem dovnitř (ke středu) a vhoď ji do 

vody. Teď už jen sleduj, jak se bude květ ve vodě chovat. 

https://fb.watch/4d_0123Dej/


 

4. Pohádka:  

                   Krteček a první jarní den 
Obrovské zívnutí, potom protažení a krteček je připraven vydat se na zemský povrch 

po dlouhém zimním spánku. Za tuto zimu měl několik snů. Třeba ten o jeho 

kamarádce myšce a sově. Ale už dost vzpomínání na zimní dny a vzhůru za 

dobrodružstvím. 

  Jakmile krteček vystrčil hlavu z krtince ven, na vlastní oči se přesvědčil, že opravdu 

začíná jaro a zima je na ústupu. Ačkoliv místy stále leží zbytky sněhové pokrývky, 

sluneční paprsky krtečka krásně hřály. Okouzlující vůně, kterou ucítil, ho zavedla k bílé 

květince – sněžence. Tato je totiž prvním poslem jara. 

   Sotva se ale krteček rozkoukal, zaslechl hlasité naříkání a vzlykot. Když se blížil, 

spatřil malé ptáčátko, které nejspíš vypadlo z hnízda, jenž bylo v koruně stromu. Jeho 

maminka nikde v okolí nebyla, a proto se ji krtek vydal hledat.  

  Po cestě potkal sovu. Tato celou zimu na vše dohlížela, protože sovy do teplých krajin 

nelétají. Krtek se jí zeptal, zda neviděla nějakého ptáčka v okolí. Ta ho poslala ke 

komínu, na němž mají postavené hnízdo čápi. Krtek zahlédl malá ptáčátka, která 

zrovna obědvala. Avšak na první pohled viděl, že to není maminka toho ztraceného 

ptáčete. 

    Pokračoval tudíž dál, když vtom zahlédl svoji kamarádku myšku, která se po dlouhé 

zimě snaží najít nějakou potravu. Neviděli se celou zimu, a to už od konce podzimu, 

kdy některá zvířata ulehla k zimnímu spánku. V hledání pokračovali společně. Po cestě 

krtek myšce daroval tulipán hrající krásnou červenou barvou. Myška měla obrovskou 

radost.  

   Nakonec dorazili k vlaštovkám, které si stavěly hnízdo ve chlévě. Létaly stále tam a 

zpět, aby přinesly různé větvičky či suchou trávu, aby ho z těchto různých věcí 

postavily hnízdo. Zpevňovaly ho pomocí bláta. Pod vznikajícím vlaštovčím hnízdem 

spatřila myška s krtkem ptáčka, který byl vzhledově odlišný od vlaštovek a vypadal 

zmateně. Ten jen prozradil, že se ztratil, protože to tady ještě moc nezná. Před chvíli 

se teprve vrátil z teplých krajin. 

  Myška a krteček zmateného ptáčka zavedli k malému ptáčeti, které hledalo maminku 

a ejhle. Byla to jeho maminka. Nakonec se s nimi krtek i myška rozloučili a utíkali dál 

poznávat a objevovat krásnou jarní přírodu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Které roční období v pohádce právě začínalo? 

Vůni, které první jarní kytičky krteček ucítil, když vylezl z podzemí? 

Krteček po cestě potkal nějaká zvířátka, vzpomeneš si, která to byla? 

Který pták z pohádky zůstal přes zimu tady a do teplých krajin neodlétl?  

Jakou kytičku daroval krteček myšce? Jakou měla barvu? 

Z čeho si v pohádce stavěly svá hnízda vlaštovky? 



5. Pracovní listy  



 

NAJDI, SPOČÍTEJ A ZAPIŠ ČÍSLY NEBO PUNTÍKY SPRÁVNÝ POČET OBRÁZKŮ. 


