
JARNÍ KVĚTINY 
Přečtěte dětem říkanku a naučte se ji: 
Sněženka (říkanka) Autor: František Hrubín 
Táta včera na venku našel první sněženku.  
A hned vedle petrklíč, zima už je pryč. 
 

Přečtěte si s dětmi pohádku: Jak sněženky přivolaly jaro  

(zdroj: z časopisu Méďa Pusík) 
 

Povídáme si doma s dětmi: 
Po přečtení pohádky zjišťujte pomocí otázek pozornost dítěte při 
naslouchání:  

• Co se stalo se sluníčkem? 

• Jaké počasí a roční období v příběhu vládlo? 

• Které květiny se jako první dostaly ven skrze sníh? 

• Co se stalo kytičkám a jak vzbudily sluníčko? 

• Proč se jim říká sněženky? 

• Z čeho vyrostou kytičky?   

• Co potřebují kytičky k životu, aby vyrostly?  

• Můžeme kytičkám ubližovat, kytičky ničit? 

• Znáš nějaké jiné jarní květiny? 

 
Jak vyroste kytička? 
Cvičení podle Lali: 6. Semínko. Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=-s1AFjM8N5w 
 
Protáhněte se a zacvičte si s kytičkou: 
Podívej se, támhle v trávě, (dřep, rozhlížíme se) 
kytička vyrostla právě. (pomalu vstáváme z dřepu do stoje) 
čechrá si zelenou sukýnku, (stoj snožmo, ruce v bok, kroutíme zadečkem) 
protahuje si barevnou hlavinku. (stoj roznožmo, opatrně kroužit hlavou) 
Na louce není jediná, (stoj snožmo, ruce v bok, pohyby hlavou ze strany na stranu (NE, NE) 
protože jaro už začíná. (stoj snožmo, velký kruh oběma rukama) 
 

Při procházce venku s dětmi: 
• Pozorujte změny v přírodě a nechte děti, aby je komentovaly (tráva se zelená, na 

stromech jsou pupeny, rostou první jarní kytičky, pozorujte ptáčky, apod) 

• Vyhledávejte a poznávejte první jarní květiny (sněženky, bledule, petrklíč, 
pampeliška, sedmikráska, apod) 
 

Poskládejte si květ sněženky z papíru.  

Potřebujete čtverec bílého papíru (cca 10 x 10 cm, i menší). 
Velikost květu můžete zvolit vlastní. 
Čtverec přeložíte na trojúhelník a protilehlé špičky přehnete 
směrem ke třetí špičce. 

Květ nalepte na papír a dokreslete stonek a lístky       
Hotový obrázek přineste označený/podepsaný zpět do MŠ. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-s1AFjM8N5w


Pohádka Jak sněženky přivolaly jaro [časopis] Dostupný z časopisu Méďa Pusík 
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Jarní květiny – pexeso 
Kartičky si vytiskněte 2 x, rozstříhejte a zahrajte si pexeso s poznáváním prvních jarních 

kytiček. Můžete také u jednotlivých květin určovat počáteční písmenko       
 
Děti si procvičí logické myšlení, paměť, potrénují koncentraci a názvy prvních jarních 
kytiček. 

 

 
 
 



VELIKONOCE 
Přečtěte dětem a naučte se lidovou Velikonoční koledu: 
Hody, hody doprovody 
Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný! 
Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný. 
 

Jak lidé slavili Velikonoce můžete s dětmi shlédnout v pohádce Chaloupka na 

vršku - 05 Jak se pomlázky ztratily. Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc 

(pokud máte knihu „Chaloupka na vršku“, pohádku si společně přečtěte) 
 

Povídáme si doma s dětmi: 
Velikonoce jsou pro některé významný křesťanský svátek, pro jiné jsou symbolem příchodu 
jara spojeným s probouzením přírody a nového života – symbolem je vejce (prastarý symbol 
nového života) rození mláďátek. (Oslavy života a jara) 
Po shlédnutí/ vyslechnutí příběhu (zjišťujte pomocí otázek pozornost dítěte při naslouchání) 
se dětí zeptejte: 

• V kterém roční období slavíme Velikonoce? (opakujeme a upevňujeme názvy a 
posloupnost ročních období) 

• Proč se na Velikonoce vymetají komíny? (a jiné tradice a zvyky dostupné v příběhu) 

• Čemu se v příběhu říká „kočičky“ od rybníka? (při procházce je zkuste vyhledat) 

• Z čeho se plete pomlázka?  

• Čím se pomlázka zdobí? 

• Jakou barvu můžou mít mašličky / stuhy na pomlázce? (nechte děti jmenovat a 
ukazovat, procvičovat barvy) 

• Co to je velikonoční „šlehání“? (Velikonoční šlehání mělo zaručit zdraví, zbavit tělo nemoci, 
dodat energii, radost, vitalitu a zabránit takzvanému „uschnutí“.) 

• Jak se koleduje o vajíčko? 

• Umíš nějakou velikonoční koledu? (naučte se společně alespoň jednu) 

• Čím obdaruješ koledníka? (malovaným, obarveným, nazdobeným vajíčkem) 
Lidové koledy 

Jaro 
Přišlo jaro, slunce svítí, 
v zahradách je plno kvítí. 
Co to ptáci štěbetají? 
Že mi tady rádi dají, 
malovaná vajíčka, co jim snesla slepička. 

Koledníček 
Já jsem malý koledníček, tetičko 
přišel jsem si pro červený vajíčko. 
Pro vajíčko červený, 
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko, 
koledníček milý? 

 
Velikonoční kraslice  
Vyfoukněte vajíčko, pečlivě omyjte a osušte. Vajíčko můžete nazdobit: 

• Kresbou fixem 

• Potřením lepidlem a obalením např. v krupici, semínkách, nalepováním 
drobných korálků apod. 

• Pomalováním temperovými barvami 
Hotové nazdobené vajíčko navlékněte na stužku, zavěste na větvičku a vyfoťte. 
Fotografii nám můžete přinést ukázat do MŠ (založíme do portfolia dítěte) 
(trénujete motorické, grafické dovednosti s netradičním materiálem, fantazii a představivost) 

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc


Při procházce venku s dětmi: 
• Vyhledejte strom (vrba jíva), ze kterého se berou proutky na pomlázku (vrba) a kde 

rostou „kočičky“       

• Zkuste si s dětmi uplést pomlázku 

• Nechte děti malovat velikonoční vajíčka barevnými křídami na chodník 

 
POKUSY: Zasejte si společně do 
misky osení  
(řeřicha, čočka, obilí, travní semeno, 
apod)  
a pozorujte, jak roste. Ponechte starost o 
osení na dítěti (pozorování, zalévání, péče 
o rostlinku) 
Můžete využít i prázdnou plastovou 
lahev, kterou seříznete, ozdobíte např. 
plastovými víčky, nebo polepíte...a máte 
hned veselou nádobku k sázení ;-) 
 

 

Úkol: Zahrajte si s dětmi brčkovou 
hru na sbírání barevných vajíček  
Potřebujete brčko, několik nastříhaných 
bílých papírků do tvarů vajíček nebo koleček velikost cca 2 cm. Můžete využít i barevné 
kombinace. 
Papírová vajíčka rozložíte po stole a dítě jednotlivě sbírá nasátím vzduchu do brčka a přemísťuje 
je např. do určené misky.  
Vajíčka můžete třídit (sbírat) podle tvarů (barev) (na počet nebo časový limit)  
(Upevňujeme a procvičujeme nácvik správného nádechu, podržení dechu, před pomalým 
výdechem)  

Hru si mohou zahrát i sourozenci jako soutěž 😉 
 

 
VYROBTE SI: 
VELIKONOČNÍ PŘÁNÍČKO – otevírací vajíčko 
Potřebujete: Bílý papír, nůžky, pastelky 
 
POSTUP: 
Pracovní list si vytiskněte.  
Přeložte podle přerušované čáry.  
Potom nechte děti přeložený (dvojitý) papír vystřihnout 
podle linie vajíčka (spojovací střed nepřestřihujte!) 
Vystřižené vajíčko si děti mohou vybarvit a z druhé strany nazdobit libovolnou kresbou 
 
(rozvíjíte manipulační činnosti s papírem, s nůžkami, papírové skládačky, vystřihování, 
rozvíjet fantazii a představivost, experimentovat s výtvarným materiálem, estetické a tvůrčí 
výtvarné aktivity, skládání z papíru dle instrukcí, tvořivé činnosti z papíru) 



VYROBTE SI: VELIKONOČNÍ PŘÁNÍČKO – otevírací vajíčko 

 



Hotový obrázek přineste označený/podepsaný zpět do MŠ. 
 



Úkol: DVOJICE VAJÍČEK 
Hotový obrázek označený značkou přineste do MŠ. Dvojice vajíček vymalujte stejně       


