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Milí rodiče, 

tento měsíc máme ve vzdělávacím plánu přípravné třídy téma: Jaro s podtématy Svátky jara-
proměny přírody na jaře

Děti mají úkoly v pracovních sešitech a také dva pracovní listy v příloze. Prosím, dohlédněte
na to, aby děti plnily pouze určené úkoly – ne jiné!

Pondělí – Pastelka str. 11 
Úterý – pracovní list v příloze – geometrické tvary
Středa – Matematika str. 13
Čtvrtek – pracovní list grafomotorika
Pátek – Poznávání str. 12

Dále v příloze posílám motivační příběh  „ Jak přišlo jaro“. Dětem prosím přečtěte a následně 
si spolu příběh společně rozeberte.

Námět pro pobyt venku: 
Pomůcky: Nůžky, vrba (zlatý déšť), váza. 
Postup: Děti společně s maminkou nastříhají na vycházce vrbu (kočičky) nebo zlatý déšť. 
Doma dají větvičky do vázy a pozorují, jak květy v teple rychle rozkvetou.

Námět pro výtvarnou činnost:
Pomůcky: Tyčinky do uší, temperové barvy, vidlička, čtvrtka, štětec, igelit. 
Postup: Děti si pomocí tyčinky do uší vytvoří barevný střed květiny. Poté za pomoci vidličky 
nanáší od vytvořeného středu temperovou barvu. Když je květ hotov, děti dokreslí pomocí 
štětce a zelené temperové barvy stonek s listy.



Jak přišlo jaro 

Všude, kam dohlédneme, je země pokryta bílým sněhem. Stromy jsou bez listí, ptáčkové zatím 
nezpívají svoji písničku a choulí se zimou na větvích stromů. 
Ale i v té mrazivé kráse se začne cosi dít… Mezi mraky se objeví nenápadný žlutý proužek. Je to 
první jarní paprsek, který je předzvěstí voňavého jara, které sice ještě tiše podřimuje, ale již brzy 
převezme svoji vládu. Jarní sluneční paprsek polechtá lehounce cibulku sněženky, která ještě spí 
zimním spánkem. Ale protože taková cibulka je pěkně lechtivá, otevře jedno oko, poté druhé, 
protáhne si své zkřehlé kořínky a zívne si. 
„Že už by tu bylo jaro?“ vzdychne a začne pomaloučku růst. Brzy se ve sněhu vytvoří malý 
kopeček, ze kterého sněženka vykoukne na svět. 
„Tady je ale zima,“ otřese se. 
Naštěstí ji uvidí Královna vloček, která vládla na zemi celou dlouhou zimu, a zamává jí na 
pozdrav. 
„Dobré ráno, sněženko,“ zavolá na ni, „vstávej už, jaro je tady. Dnes se svým sněhovým 
doprovodem odjíždím a je na čase, aby jaro ukázalo, co dovede. “Jen to královna dořekla, zvedl 
se vítr, ochladilo se a královna i se svým mrazivým doprovodem odjela. V tu chvíli se na zemi 
začaly dít divy. Sluníčko vykouklo ze svých mrakových peřinek a začalo více hřát, ptáčkové se 
rozezpívali a sněžence přestala být taková zima. 
„Je tu jaro, je tu jaro,“ volala do daleka sýkorka, „už brzy k nám zase přiletí naše kamarádky 
vlaštovky, které se odstěhovaly do teplých krajin.“ 
„Už se těším, už se těším,“ štěbetá rozverně vrabčák a posadí se na třešeň, na které již brzy vyrazí

první bílá kvítka a lístečky. Na kvítka poté přiletí včeličky, aby květy opilovaly a vyrostly na třešni 

v létě sladké třešinky.

„I já se těším na své kamarádky,“ usměje se sněženka, „brzy u mě na záhonku vyrostou tulipány, 
bledule, narcisky i fialky. To tu bude hned veseleji.“ 
A opravdu! Neuplyne ani měsíc a na záhonku vyrostou jarní kytičky, všechny stromy v okolí 

začnou kvést, a tak jsou brzy plné včeliček. Kravičce se narodí telátko, ovečce jehňátko, koníkovi 

hříbátko, kočičce koťátko, slepičce kuřátko a všude je plno smíchu a radosti. A proč? Protože 

přišlo konečně jaro!

          

  Básnička

Královna vloček na saních sedí, na holé stráně tiše tu hledí.

Sluníčko natáhne svůj první vlásek, z dálky je slyšet vlaštovčin hlásek.

Královna vloček se se všemi rozloučí, za rok vás zase můj snížek zasněží.






