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JARO UŽ PŘICHÁZÍ 

DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 
 

 

 

Vážení rodiče, 

 

chtěly bychom vám moc poděkovat za spolupráci a za všechny zaslané fotky i videa vašich dětiček při 

domácích činnostech, z nichž máme velkou radost. Jsme si vědomy toho, jak obtížné je skloubit 

pracovní povinnosti s péčí o děti a věříme, že už se brzy zase všichni setkáme v naší žluté třídě. 

 

Ahoj děti,  

 

moc už se na vás těšíme, tento týden se ještě bohužel nemůžeme vidět v naší školce.  Ale 

zopakujeme si vše, co už jsme se naučili o jaru i domácích zvířátkách. Můžete si s rodiči vybrat, o čem 

si budete povídat, jaký obrázek vybarvíte anebo jestli si podle videa zacvičíte nebo zatančíte. 

 

                                                                                                                                                            Vaše učitelky 

 

 

Povídání s dětmi: (můžete využít nabízené pohádky na youtube) 

- povídej, co všechno už víš o jaru? 
- jaký je rozdíl mezi zimním a jarním počasím? 
- jak se mění oblečení na jaře? 
Chaloupka na vršku „Jak píšťalka pomohla“      https://www.youtube.com/watch?v=sae0yUM4Q_8  
Broučci: „A bylo jaro“                                              https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c  
- už jsme se naučili i jarní květiny. Když půjdeš s rodiči na procházku, dívej se do zahrádek a květiny  
  pojmenuj 
- jaký znáš hmyz? (ukazuj a pojmenuj) 
 

 
 
- zkuste najít doma nějakou knihu, ve které jsou domácí zvířata, nejlépe i jejich mláďata a pojmenuj je 
- umíš říci, co nám které zvířátko dává? Čím jsou pro nás užitečná? 

https://www.youtube.com/watch?v=sae0yUM4Q_8
https://www.youtube.com/watch?v=u44s7-4Sa1c


 
kreslený seriál „Teo na farmě“                  https://www.youtube.com/watch?v=Ke2TXjc3oo0  

„Teo u babičky a dědečka na venkově“   https://www.youtube.com/watch?v=amdfmoQFllc 

- jak se jmenují jarní svátky? 
- jak se říká malovaným vajíčkům? 
- kdo dává komu kraslice? 
- z čeho se dělá pomlázka? 
Chaloupka na vršku  
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5308-chaloupka-na-vrsku-jak-se-pomlazky-ztratily  
 
- nezapomeňte vytleskávat slova na slabiky a určovat jejich počet (názvy květin, zvířat, třeba i  
  oblečení, co vás napadne, starší děti určují i první hlásku ve slově) 
 
 
Můžete si zazpívat nebo zatancovat: 

písnička Malé kotě   https://www.youtube.com/watch?v=X57opwn2sWo  

taneček s Míšou Růžičkovou „Broučci“        https://www.youtube.com/watch?v=9c1kRwvzOaI  

taneček s Míšou Růžičkovou „Pan Bůůů“    https://www.youtube.com/watch?v=jAF17uBgjvc  

 

Nebo zacvičit: 

Našla jsem moc hezké CVIČENÍ PRO DĚTI – Česká obec sokolská 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL23YOg8oaixIQ4G_F2iIhN09xOOQ1TXPP  

https://www.youtube.com/watch?v=iG8qvEb5G5A       

https://www.youtube.com/watch?v=1IBo02xIwKQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Ke2TXjc3oo0  
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Několikrát obtáhni přerušované čáry obyčejnou tužkou. Obrázky hmyzu a květin můžeš vybarvit.  

 

 



 

 

 

 

 



Domaluj housence správně barevná kolečka podle toho, jak se střídají:   

    

 

 



JARNÍ SUDOKU: Rozstřihněte předlohu na šest částí podle silnějších čar. Děti si samy vystřihají spodní 

menší obrázky a pak je doplňují nebo nalepí - v tabulce se nesmí žádný obrázek opakovat. 



 



 



 



SUDOKU – v řádce ani v sloupci se nesmí opakovat stejné zvířátko. Spodní obrázky zvířat si děti samy 

vystřihnou a doplní nebo nalepí. Mladším dětem můžete předlohu rozstřihnout na 4 části -tučné čáry  

 

Ukaž zvířátkům cestu k jídlu (několikrát obyčejnou tužkou nakresli čáru mezi liniemi)  

 



 



 

 

 

 

Obrázek zajíčka nebo jiné předlohy vytvoříte tak, že na čistou čtvrtku bílou voskovkou nakreslíte 

obrys zvířátka a děti si pak štětcem nanáší na papír barvu – vodovky. Obrys obrázku vystoupí.  

 

 



Jako další námět na činnosti posíláme modelování podle tvaru. Modelování je perfektní na rozvoj 

jemné motoriky. Modelínu má snad doma každý, děti s ní rády pracují a nevědomky si tím procvičují 

svoje prsty – obratnost, zručnost a také trénují představivost a fantazii. Pojďte si tedy jednoduše 

vytvořit zvířátka podle šablon. Zvládne to každý, stačí jen z modelíny tvořit kuličky a válečky!  

 

 

  



Poslední úkol bude spíše pro starší děti (5 let a více), ale samozřejmě ho mohou zkoušet i mladší. 

Určitě už jste na jaro pořizovali dětem nové botičky. Ne vždycky mají děti boty na suché zipy. Ve 

školce samozřejmě dětem pomáháme při oblékání i při zavazování bot, ale bylo by fajn, pokud mají 

boty na tkaničky, aby se už samy snažily si boty zavazovat. Držíme palce, ať se daří!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mateřská škola MiniSvět Mrač – modelování, youtube, pinterest 

 


