
 

Činnosti pro skupinu mladších dětí 

(Básnička x hádanka ) 

Zelená se travička, 

A z ní kouká kytička. 

Copak se to děje? 

Sluníčko víc hřeje! 

Věděl by snad někdo z vás, 

Jaký je to roční čas?    

 

Četba krátkého příběhu – viz.příloha 

Otázky:  Co si přála sněženka? Splnilo se jí to? Když pak měly děti najít sněženku, našly jí?  

 

Jaké známe první jarní květiny? – Vyhledávání v knihách, časopisech ( rodiče mohou ukazovat i 

květiny v el.podobě ). U malých dětí- tyto květiny: BLEDULE, SNĚŽENKA, NARCISKA, SEDMIKRÁSKA. 

S pomocí rodičů – vytleskávání slov 

Pracovní list: VYBARVI KVĚTINY ( viz.příloha ) 

Při procházce ( pokud to situace dovolí ) nebo při pobytu na zahradě- „ Pokud najdeš některou jarní 

květinu – utrhni ji a popros maminku, aby ti ji vylisovala a schovej si ji. Až se uvidíme, přineseš ji do 

školky “ 

Řazení kytiček podle velikostí ( viz.příloha )  

- Seřaď od nejmenší po největší, nebo naopak 

Pozn: Děti si obr.mohou vystřihnout sami ( jsou šikovné ) 

          Pak si je mohou vybarvit- dokreslit travičku,… 

Hra: můžeme hrát doma, nebo venku 

„ Jaro našlo kytičku “ 

- Najít předměty dané barvy, rozlišit základní barvy. 

- Orientace v prostoru 

Jde o obměnu hry „ Pan Čáp ztratil čepičku “ „ Jaro našlo kytičku, měla barvu barvičku…“ 



Hádanky – „ Jarní květiny “ ( viz.příloha ) 

Grafomotorika- dokreslování paprsků ( viz.příloha )- prosíme rodiče dohlédněte, aby dítě 

správně drželo tužku/pastelku.    

Výroba SLUNÍČKA 

-Děti s pomocí rodičů vyrobí sluníčko, které se na nás bude usmívat 

- Rozvoj fantazie a kreativity 

- Děti mohou stříhat, trhat, lepit,modelovat,…  ( budeme se těšit na tvůj nápad a výtvor ) 

Vybarvování správného počtu 1-4  vybarvování obr. (kolik prstů, tolik vybarvíme obrázků ) 

 ( viz.příloha) 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 Jiné náměty:   

Obrázky jarních květin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hledej mláďata – kdo ke komu patří? Aby, mláďata neutekla a počkala na 

svoje rodiče, tak je hlídá pejsek Škubánek   

 


