
  

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  6.4. – 9.4.2021 

PODTÉMA: „JARO JE TADY ” 

Ahoj děti,  
posíláme další zábavné aktivity a úkoly. Tento dubnový týden nás čeká téma opravdu jarní. 

Pro děti, které jsou opravdu rychlé posíláme ještě odkaz na tyto stránky. 
https://www.maminkam.cz/pracovni-listy-logicke-mysleni-4-az-6-let 

Vypracované úkoly přineste, prosím, po návratu do mateřské školy. 

Moc se na Vás těšíme    

1 ) Nejprve si poslechni tuto pohádku: Jak skřítek Racochejl otevíral jaro. 

https://www.youtube.com/watch?v=dZLOUUbUH8s 

 

 

Převyprávěj celý tento příběh mamince (tatínkovi, babičce, dědečkovi) 

Odpověz na otázky: 

a) Jakou jarní kytičku Racochejl hledal a nenašel? 

b) Co našel Racochejl lesklého ve sněhu? 

c) Jakému zvířátku se Racochejl šťoural v ložnici? 

d) Kde se odemyká jaro? 

Nejprve slovo vytleskej (slabiky:tzn. ra-co-chejl – tleskneme 3x,skří-tek -tleskneme 

2 x)spočítej, kolikrát jsi tleskl, a pak pověz, na jaké písmeno slovo začíná. Použij tato 

slova: Racochejl, skřítek, pohádka, domeček, ložnice, jaro, myš, hraboš, zelený (děti 

toto vše umí, běžně děláme). 

https://www.youtube.com/watch?v=dZLOUUbUH8s


_sesit. 

  

  

2 ) Pořádně si protáhni tělo – jógová rozcvička. 

https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE 

) Zacvič si s básničkou 3 

JARO (autor: Hana Doležalová) 

Podívej se, támhle v trávě, 

(dřep, rozhlížet se) 

kytička vyrostla právě, 

(z dřepu do stoje) 

čechrá si zelenou sukýnku, 

(stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem) 

protahuje si barevnou hlavinku. 

(stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu) 

K sluníčku lístky natahuje, 

(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou) 

ještě se ospale protahuje, 

(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou) 

na louce není jediná, 

(stoj snožmo, hlavou „NE“) 

protože jaro už začíná. 

(stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem) 

https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE
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4 ) Spočítej zajíčkovi jetel, můžeš vybarvit. 



  

  

5 ) Naučte se krátkou básničku. 



  

  

6 ) Dokresli pravou půlku obrázku. 



  

  

7 ) Přiřaď k obrázku stejný stín. 



  

 
 

  

8 ) Běž ven s rodiči a najdi první jarní kytičku. Víš, jak se jmenuje? Co jsi viděl a našel, 

namaluj vodovkami.(pokud nemáš, použij pastelky) 



  

  

9 ) Obtáhni každou čáru, alespoň 3 krát. 



  

  

1 0) Podívej se na obrázky a škrtni ten, který do řady nepatří. 



  

  

1 1) Pojmenuj geometrické tvary a podle nich obrázek vybarvi. 



  

 
  

 
 

  

 
 

12) Vybarvi obrázek sněženky. 



  

 
 

 
  

 
  

  

. 

. 
1 3) Vyrobte si papírovou sněženku. 

https://www.youtube.com/watch?v=oojjWXPTr6U&feature=emb_title 

potřebujeme: 

papírovou čtvrtku barevnou (tmavší) nebo 

ozdobenou oblíbenou výtvarnou technikou 

- 

- 

- 

- 

zelené papíry na stonky a listy 

lepidlo, nůžky 

bílé čtverečky z kancelářského bločku 

Postup: 

1 

2 

. Ze čtverečků papíru poskládáme tvary květů sněženek. Pomůže fotografiie nebo 

videonávod. Zvolila jsem co nejjednodušší varianty, aby to bylo jednoduché pro děti i 

dospělé, kteří popř. budou připravovat i větší množství kytek pro skupinky menších 

dětí. Druhá varianta se dobře hodí i na tulipány. 

. Na barevný podklad nalepíme stonky a listy vystřižené nebo vytrhané ručně. 
 přidáme květy a nalepíme 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oojjWXPTr6U 
 
 
 

Tipy na podklad: 

1 /vosková enkaustika: Kupodivu i tmavé a šedivé barvy voskovek mají své využití. 

Vytvoří pravdivou atmosféru závěru zimy a sněženky se na tmavém podkladu budou 

dobře vyjímat. 



 

  
 

2 

3 

4 

/malování vodovými barvami nebo inkousty 

/roztírání prašných uměleckých kříd (pastelů) 

/otisky a malování temperovými barvami 

Přemluv rodiče, sourozence, babičku, dědu, ať si s tebou zacvičí, bude to 

velká legrace. 

https://www.youtube.com/watch?v=xSCdWymIveE&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=xSCdWymIveE&feature=emb_title

