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JARO 🌼 

 
BÁSNIČKY  

Jaro 
Slunce volá na sněženku. ( dáme ruce před ústa a voláme ) 
Jaro, jaro, už je venku! 
Pěkně nastav bledá líčka ( kýváme hlavou a nastavujeme tváře ) 
a usměj se do sluníčka. ( máváme oběma rukama ke sluníčku ) 
 
Budí také petrklíče ( dáme ruce v bok a zatočíme se dokola ) 
luk a strání zlaté klíče, ( odemykáme jako klíčem ) 
ať probudí háje, sady, ( rozhlížíme se do daleka ) 
že je jaro zase tady! ( opět zamáváme sluníčku ) 
 
( Alena Gondeková ) 
 
Zdroj:  https://www.predskolaci.cz/jaro-7/26273 

 

Březen 
Březen je kus neposedy, 
kde jen může, láme ledy. 
Hleďme toho siláka! 
Slunce z mraků vyláká. 

 
Zdroj: https://www.predskolaci.cz/brezen/453 
 
 
Slunce volá na sněženku 
Slunce volá na sněženku, 
podívej se, jak je venku! 
Slunce volá do oken, 
děti, haló, pojďte ven! 
 
Zdroj: https://www.predskolaci.cz/slunce/461 
 



POHÁDKA  
Broučci 
https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c 
 
Jarní pohádka 
Bylo nebylo, dávno tomu. To ještě vládla pevnou rukou Zimní Královna a celý kraj přikrývala veliká sněhová 
peřina. Uprostřed lesa pod sněhovou přikrývkou zatím odpočívala malá Fialka. Čekala totiž na Sluníčko, až ji 
probudí a ona na kraji lesa rozkvete spolu se svými kamarádkami, jinými polními květinami. Jen jedno ji 
trápilo. Nevěděla, jestli ji sluníčko splní její přání. Chtěla sukýnku modrou, jako nebe nad hlavou a pěkně 
rozvlněnou, aby se při tanci dobře točila. Se zelenými lístky by byla sukýnka pěkně nazdobená. 
A tak zatím co Fialka ještě pěkně spala, začalo Sluníčko pěkně hřát a chtělo Zimní Královnu zahnat do 
severních krajin, kde panovala celý rok. Přálo si, aby se pomalu probouzela jarní víle Vesna a svým veselým 
šatem probudila všechny květinky na louce. I tu nedočkavou Fialku. A jak tak to Sluníčko přemýšlelo, začalo 
víc hřát a hřálo a hřálo, až nakonec Zimní Královnu zahnalo do jejího království a rozpustilo všechen sníh, 
který krajinu přikrýval. Sluneční paprsek se dostal i do postýlky, ve které Fialka spala, a lehce ji polechtal, aby 
se probudila. Fialka napřed vykoukla jen svými zelenými lístky. Chtěla se totiž podívat, jestli Sluníčko 
nezapomnělo na svůj slib s modrou sukýnkou. Už se nemohla dočkat a vystrčila i hlavičku a zavolala na 
Sluníčko: „Tak co, Sluníčko, nezapomnělo jsi na mě? Já bych tak ráda modrou sukýnku.“ 
A Sluníčko se usmálo a kývlo na Fialku: „Jen se neboj a pojď na louku. Budeš mít modrou sukýnku, jak sis 
přála. Jen abys Fialkou zůstala.“ 
Fialka se usmála, probudila i své kamarádky a vyběhly na louku. Sluníčko vzalo modrý mráček a všechnu 
modrou barvu na Fialku a její kamarádky z mráčku na ně vylilo. Jen chyba byla v tom, že Fialka běhala po 
louce a modrá barva se na všech sukýnkách nezachytila. A tak měly některé modrou sukýnku, některé bledě 
modrou a některé dokonce zůstaly bílé. Nevěříte? 
Tak až půjdete na jaře na louku a uvidíte rozkvetlé fialky, přesvědčte se, že jejich sukýnky nejsou stejně modré. 
Také některé voní víc a některé méně. Jsou ale všechny krásné a připomínají nám, že Jaro už přišlo a Zimní 
královna odjela do svých krajin. A všem fialkám se od té doby říká violka vonná. 
 
Autor: A. P. 
Zdroj: jarni_pohadka.doc (live.com)  
 
 
 

 

 

 

 



PRACOVNÍ LIST 
Hledáme zvířátkům domov 

 

  



OMALOVÁNKY 

 



  



 

 

  



PÍSNIČKY 
Sluníčko sluníčko: 
https://www.youtube.com/watch?v=4QkXWCilRsY 
 

Jarní výlet 
https://www.youtube.com/watch?v=ixZeXJRUDFE 
 

Sluníčko 
https://www.youtube.com/watch?v=2dDW5ovDuoI&list=PL3SYAGf_JFs4AFWssYCUhAI4GkYZI_8IH&index=
20 
 

Travička zelená 
https://www.youtube.com/watch?v=VhVV17uxdTs&list=PLB269F0FDDEE20863&index=21 
 

Kočka leze dírou 
https://www.youtube.com/watch?v=JozBpaqB0Lo&list=PLpnH57SZ5Um97Vsrq-
08vKepvR1_utxfy&index=13 
 


