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⚫ Rozhovory s dětmi, o květinách. Jaké kytičky v tomto období rostou, kvetou, 

odkvétají. Jaké známe, kde je můžeme najít. K čemu jsou, jak o ně pečujeme. 

Můžeme je vypěstovat? Co kytičky potřebují (vodu, zem, slunce...). 

⚫ Obrázky kytiček - pojmenování, popis (barva, velikost - velká, malá, květ - 

stonek - list. 

⚫ Dvě hromádky kytiček - dítě určí, kde jich je např.méně a spočítá. 

⚫ Jak řekneš zdrobněle - kytka...kytička, tulipán...tulipánek, apod... 

⚫ Spočítej kytičky (1 - 5 nebo více, kdo zvládne) - sám nebo s rodiči. 

⚫ Kde je kytička - popiš (ve váze, na stole, vedle knihy, nahoře... 

⚫ Nauč se básničku: “Pampelišky”, “Sedmikráska”. 

⚫ Vybarvi si omalovánky, najdi cestu ke kytičce. 

⚫ Vymodeluj si kytičku (plastelína) - kulička (střed květu), válečky (kvítka, stonek,  

listy). 

⚫ Sestav si kytičku na ploše (např.z plastových víček nebo z nějaké domácí 

skládanky...) - rodiče mohou dopomoci. 

⚫ Zahraj si na zahradníka (pomáhej rodičům zalívat květiny doma nebo na 

zahrádce). 

⚫ V přírodě poznáváme kytičky: zrakem - vidíme a pojmenujeme, čichem - 

přivoníme (cítíme vůni nebo ne, je příjemná nebo ne), hmatem. 



⚫ Vypěstujeme si sami kytičku? Rodiče koupí semínka (cibulku) nějaké rostliny, 

zasadí společně s dítětem do kelímku, květináče nebo zahrádky a průběžně 

společně pozozují růst kytičky.   

⚫ Zacvič si: “Kytička”: 

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“) 

vždyť je to jarní květina. 

(stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem) 

Pampelišky 

Kde se vzaly, tu se vzaly, pampelišky v trávníčku, 
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ke sluníčku obracejí svojí zlatou hlavičku. 

 

Kde se vzali, tu se vzali motýlkové, včeličky, 

přiletěli, zulíbali pampeliškám hlavičky. 

Sedmikráska 

 Když sluníčko vychází, sedmikráska vstává. 

Načeše si obočí, na motýlky mává. 

Když sluníčko zapadá, sedmikráska chřadne, 

ke spánku se ukládá do postýlky chladné. 

 

Pohádka: “Jak Janička a Jaroušek vypěstovali kouzelné kytičky" 

Janička a Jaroušek chtěli pěstovat kytičky. 

Jednoho dne si koupili semínka kytiček. 

A jak to bylo dál? 

Popadli motyčku, konev a vyrazili na záhonek. 

Důkladně okopali záhonek. Nakypřili půdu a připravili řádky na setí. 

Opatrně zaseli semínka do řádků. Nad každým semínkem pronesli magické 

zaříkávadlo. 

Za několik dní pár semínek skutečně vzklíčilo! 

O semínka se svědomitě starali. Pravidelně je zalévali a zpívali jim písničky. A ono to 

rostlo. 



 Rostlinky sílily a sílily a rostly. Rostly do výšky, rostly do nebe, rostly do krásy… 

Na jedné kytce se objevily první pupeny. Pak další a další. Pupeny květů byly všude. 

 Poupata se začala doširoka rozevírat a proměnovat v čarokrásné květy. 

Děti byly šťastné! 

Strávili společně spoustu času. Každý den se na ně chodili dívat. Zalévat je. Hladit 

po listech a obdivovat jejich krásu. A ta jejich vůně! Nelze ani vypovědět, jak rádi ke 

svým kytičkám přičichávali. 

(O čem pohádka byla?) 

 

 

 

https://living.iprima.cz/zahrada/pokojove-kvetiny/zacina-cas-tulipanu-jmenuji-se-po-turbanech-a-mely-cenu-zlata-cim-jeste
https://living.iprima.cz/zahrada/jarni-dekorace-hyacinty-vosk-velikonoce


 

 

https://living.iprima.cz/zahrada/modrenec-petrklic-narcis-pomnenka-ladonka-jarni-kvetiny-velikonoce


 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


