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Téma: Jaro ťuká na vrátka 

 

 

 

 

  

  



Motivační pohádka – Krteček a první jarní den  

Obrovské zívnutí, potom protažení a krteček je připraven vydat se na 

zemský povrch po dlouhém zimním spánku. Za tuto zimu měl několik snů. 

Třeba ten o jeho kamarádce myšce a sově. Ale už dost vzpomínání na 

zimní dny a vzhůru za dobrodružstvím. Jakmile krteček vystrčil hlavu 

z krtince ven, na vlastní oči se přesvědčil, že opravdu začíná jaro a zima je 

na ústupu. Ačkoliv místy stále leží zbytky sněhové pokrývky, sluneční 

paprsky krtečka krásně hřály. Okouzlující vůně, kterou ucítil, ho zavedla 

k bílé květince – sněžence. Tato je totiž prvním poslem jara. 

Sotva se ale krteček rozkoukal, zaslechl hlasité naříkání a vzlykot. Když se 

blížil, spatřil malé ptáčátko, které nejspíš vypadlo z hnízda, jenž bylo 

v koruně stromu. Jeho maminka nikde v okolí nebyla, a proto se krtek 

vydal ji hledat. Po cestě potkal sovu. Tato celou zimu na vše dohlížela, 

protože sovy do teplých krajin nelétají. Krtek se jí zeptal, zda neviděla 

nějakého ptáčka v okolí. Ta ho poslala ke komínu, na němž mají postavené 

hnízdo čápi. Krtek zahlédl malá ptáčátka, která zrovna obědvala. Avšak na 

první pohled viděl, že to není maminka toho ztraceného ptáčete. 

Pokračoval tudíž dál, když vtom zahlédl svoji kamarádku myšku, která se 

po dlouhé zimě snaží najít nějakou potravu. Neviděli se celou zimu, a to už 

od konce podzimu, kdy některá zvířata ulehla k zimnímu spánku. 

V hledání pokračovali společně. Po cestě krtek myšce daroval tulipán 

hrající krásnou červenou barvou. 

Myška měla obrovskou radost. Nakonec dorazili k vlaštovkám, jenž si 

stavěly hnízdo ve chlévě. Létaly stále tam a zpět, aby přinesly různé 

větvičky či suchou trávu, aby ho z těchto různých věcí postavily hnízdo. 

Zpevňovaly ho pomocí bláta. Pod vznikajícím vlaštovčím hnízdem spatřila 

myška s krtkem ptáčka, který byl vzhledově odlišný od vlaštovek 

a vypadal zmateně. Ten jen prozradil, že se ztratil, protože to tady ještě 

moc nezná. Před chvíli se teprve vrátil z teplých krajin. 

Myška a krteček zmateného ptáčka zavedli k malému ptáčeti, které hledalo 

maminku a ejhle. Byla to jeho maminka. Nakonec se s nimi krtek i myška 

rozloučili a utíkali dál poznávat a objevovat krásnou jarní přírodu. 

(zdroj:www. pohadkozem.cz) 

 



Rozhovory s dětmi: 

• Děti zkusí převyprávět motivační pohádku – jaké postavy v pohádce vystupují? A 

zkusíme si vymyslet svůj příběh/ pohádku 

• Povídáme si o přicházejícím ročním období – jaro – děti popisují jak jaro vypadá, co 

se děje v přírodě – první jarní květiny (sněženka, petrklíč, bledule, pampeliška), 

zvířátka se probouzejí ze zimního spánku,.. 

• Jak si vzájemně pomáháme s přírodou? Jak se o přírodu staráme? 

• Rozvíjíme slovní zásobu, samostatný projev, odpovídání celou větou 

 

Básničky: 

Jaro je tu sláva! 

Jaro je tu sláva,  

sluníčko na nás mává. 

Travička je zelená, 

je to jako peřina. 

Ptáčkové nám zpívají,  

motýlkové lítají. 

My jsme děti šikovné, 

jaro už tu je,je,je. 

Sněženka 

Táta včera venku, 

našel první sněženku. 

Vedle petrklíč, 

zima už je pryč. 

 

 

 



Písničky : 

 



 

 

• Píseň s pohybem - Míša Růžičková – Děti Slunce 

( https://www.youtube.com/watch?v=R0DjAjJjqc8 ) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=R0DjAjJjqc8


Výtvarné činnosti:  

• První jarní sluníčko - Co budeme potřebovat? Barevnou čtvrtku (papír), 

nůžky, tuž (kdo nemá černá fixa), tempera  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



• Petrklíč – připravíme si čtvrtku, barevné papíry, lepidlo, nůžky a můžeme 

začít! ☺ 

 



Jarní květiny – věděli jste, že???? 

 

 

 

 

 

 

A kdo bude chtít, může si zkusit s maminkou nebo tatínkem udělat polévku. ☺ 

(zdroj: časopis Báječná školka) 



 

Pracovní listy:  

 

 

(zdroj: www.pinterest.cz) 



 

 

 

 



(zdroj: www.pinterest.cz) 

Grafomotorika: 

 

 

 



(zdroj: www.pinterest.cz) 

 

 



(zdroj: www.pinterest.cz) 

 

 

Jaro sledujeme i venku na procházce: 

• Hledáme první jarní květiny – poznáváme všemi smysly – najdi, přivoň si, dotkni se…  

• Poslouchej zvuky kolem sebe – vítr, hmyz, ptáčky…  

• Hledáme nějaký kvetoucí strom a keř… A poznávej ☺ 

• Můžeme si v lese postavit domečky pro zvířátka – využijeme přírodní materiály 

 

Budeme rádi, když tě maminka nebo tatínek vyfotografuje jak jsi 

byl/a šikovný/á. Těšíme se ☺ 

 

 

 


