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ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ 

 
Zima je bílá. Náhle mráz zaleze do země a země zčerná. Z ledových kořínků vykvete sněženka. 

Slunce již svítí, ale tam dole v zemi jsou ještě mrazíky. Tolik sněženek! Když je trhám, zebou mě 

prsty. Že se neroztaje ten bílý kvítek, když ho postavím ve váze na náš stůl blízko kamen, do nichž 

se stále přikládá! Pak přijde jaro a všechno bílé má svůj konec. 

(Sněženka, V. Nezval) 

 

 

 

 

 

 



⚫ rozhovory - co se děje v přírodě, když končí zima a přichází jaro, znaky jara (mizí sníh, 
otepluje se, ukazují se první květiny, tráva, pučí stromy, přilétají ptáčkové, rodí se mláďátka, 
apod.)  

⚫ jaké známe roční období, jaké barvy má jaro 
⚫ rodiče vystřihnou obrázky z nějakého časopisu, kde jsou znaky jara  a i jiného období, 

smíchejte a děti třídí, hledají jarní obrázky a pak je nalepí na papír (čtvrtku), mohou ještě k 
tomu něco jarního domalovat pastelkou nebo vodovými barvami (trávu, kytku, apod.) 

⚫ obrázky před nalepením ještě využijeme - děti pokládají obrázky dle pokynu na určené 
místo (na, pod, nahoru, dolů, vedle, apod.), dále je rozdělí na dvě poloviny - děti určují, kde 
jich je méně či více, stejně, mohou si je i spočítat 

⚫ básničky rodiče předčítají - děti opakují, naučí se jednu básničku - přednesou pak v MŠ 
⚫ rodiče si z básniček vyberou slova a dítě určí hlásku na začátku a konci slova 
⚫ rodiče si vymyslí krátký příběh, jak přichází jaro - děti poslouchají a pak řeknou, o čem 

příběh byl - děti hovoří celou větou 
⚫ děti si namalují dle fantazie JARO a nastříhají si zelené proužky, které nalepí k jaru jako 

trávu (pokud nemáte zelený papír, dítě si pomaluje bílý papír zelenou barvou 
⚫ zacvičte si při hudbě (dětské písně z CD), pohybem napodobovat text písně 
⚫ venku na procházce: co vidím kolem sebe, jaké je počasí, hledání znaků jara popis, můžete 

společně spočítat první kytičky (1 - 10), pupence na stromech, poměřovat velikosti rostlin, 
apod., zahrát si např. “Na honěnou” s rodiči (radost z oteplování) nebo jinou hru dle 
možnosti v přírodě 

 
 
 
 
 

Jaro přichází z daleka 
 

Přišlo jaro z daleka, 

zima už nás neleká, 

teplý kabát svlékneme, 

už je teplo, řekneme, 

z hlavy dolů beranice, 

dolů teplé rukavice. 

 

Z jara 

Dobrý den, řekne sněženka 

za tenkou okenicí sněhu. 

Dobrý den, řekne potůček 

a vyrazí ven z břehu. 

Pak stébla trávy zelené 

napřímí se a vstanou 

a sníh se kamsi avytratí 

s tichounkým Na shlednou... 

 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e:_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_jednodelozne_rostliny/rad_chrestotvare/celed_amarylkovite/Sn%c4%9b%c5%beenka_jarn%c3%adTitulek_str%c3%a1nky
http://wiki.rvp.cz/Sborovna/4tydenni_plany/2.Zpracovane_tydenni_plany/1.Predskolni_vzdelavani/Poh%c3%a1dkov%c3%a1_zima/Poh%c3%a1dkov%c3%a1_zima_-_1._t%c3%bdden
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Tr%c3%a1vy


 

 

JARNÍ 

Přišlo jaro se sluníčkem, 

zem otvírá zlatým klíčkem. 

Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá. 

První roste sněženka, malá bílá květinka. 

Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček. 

Fialinka voňavá hezkou vůni rozdává. 

Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata.  

 

 

Písně: opakování: 

Vozilo se na jaře, tralalala, slunce v zlatém kočáře, tralalalala. 
Kampak jedeš sluníčko, tralalala,za tři hory Ančičko, tralalalala. 

Přivezu ti zlatý klíč, tralalala, jmenuje se petrklíč, tralalala, trala, tralalala. 

 

 

Sněženka (F. Hrubín):  (text vytleskávat rytmicky, kdo zná melodii, může i zpívat) 

Táta včera na venku, 

našel první sněženku, 

Vedle petrklíč, 

zima už je pryč. 

Ejchu, ejchu, ejchuchu, 

jaro už je ve vzduchu. 

Ejchu, ejchu, ejchuchu, 

zima už je pryč. 

 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Jaro
http://wiki.rvp.cz/Sborovna/5Pripravy_na_vyuku/1.st/U%c4%8ditelsk%c3%a9_praktikum_2011/2012/Slun%c3%ad%c4%8dkov%c3%a1_b%c3%a1sni%c4%8dka_-_u%c4%8d%c3%adme_se_p%c3%adsmenko_%c4%8c,_%c4%8d
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e:_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_jednodelozne_rostliny/rad_chrestotvare/celed_amarylkovite/Sn%c4%9b%c5%beenka_jarn%c3%adTitulek_str%c3%a1nky
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e:_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_vresovcotare/celed_pvosenkovite/Prvosenka_jarn%c3%ad
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e:_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_malphigiotvare/celed_violkovite/Violka
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e:_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_hvezdnicotvare/celed_hvezdnicovite/Pampeli%c5%a1ka_l%c3%a9ka%c5%99sk%c3%a1
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Hry_pro_d%c4%9bti
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e:_rostliny_(Plantae)/oddeleni_krytosemenne/trida_vyssi_dvoudelozne/rad_vresovcotare/celed_pvosenkovite/Prvosenka_jarn%c3%ad


 

 

⚫ dokreslit menší a ještě menší květinu do květináče (nemusí být přesně podle předlohy) 

⚫ popsat obrázek, spočítat květiny, spočítat listy, na každý květináč nakreslit geometrické 

tvary ( kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) 

⚫ pod obrázek nakreslí rodiče 5 různých velikostí květináčů (široký, úzký, vysoký, nízký, apod. 

- děti popisují, děti spočítají všechny dohromady (10) 

⚫ poměřit velikost kytek, čárkama zobrazit počet kytek a pak květináčů 

 



 

⚫ obtáhnout (několikrát) obrys celé kytky, barevně rozlišit květ a listy  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

⚫ vybarvit jednotlivé prvky dle posloupnosti dané ukázky 



 

 

 

 

 

 



 



 

 


