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Jaro je krásné období, kdy se probouzí příroda.
V jarním, letním i podzimním období se objevují na loukách a dalších travnatých plochách rozmanité 
květiny. Jiné květiny vidíme rozkvétat na zahrádkách. Každá rostlina je jiná. Květiny se liší různými tvary, 
barvami i délkou. Květiny můžeme pozorovat zrakem, lze si k nim přičichnout, abychom ucítili jejich vůni. 
Můžeme se jich dotýkat a natrhat si některé z nich a donést si je domů nebo do mateřské školy. Květiny nám 
nabízejí mnoho inspirace k výtvarné tvorbě.

Hlavní motivací jsou vycházky s dětmi v přírodě, kde hledáme rozmanité květy. Kvítka objevujeme v trávě, 
na okrajích cest, v zahrádkách, za okny v květináčích, na jaře i na rozkvetlých stromech nebo keřích. Květiny
zkoumáme lidskými smysly, hledáme a sbíráme konkrétní výtvarný materiál. Některé z květin si utrhneme a 
vezmeme si je s sebou do školky. Děti seznamujeme s názvy květin, hledáme obrázky květin v odborných 
publikacích. Některé z květin si můžeme i usušit nebo vylisovat. O květinách si čteme básničky, 
vypravujeme si pohádkové příběhy, hrajeme pohybové hry.

Bylo jedno semínko
Semínka bylin, ale i dalších rostlin nejen sázejí lidé nebo je roznáší vítr, ale s jejich šířením mohou pomoci i 
živočichové. Semínka ze stromů v lese mohou slétnout na srst zvířat (srny, jelena, daňka...), která je svým 
pohybem roznášejí  po lese, kde dopadnou, zapustí kořínky a vyroste nový stromek či jiná rostlina. Stejným 
způsobem roznášejí semínka také ptáci. 

Bylo jedno semínko,povyrostlo malinko.
Jeden lístek, druhý lístek,potom velký žlutý kvítek.

Pak vyrostlo do výšky,mělo plody – oříšky (tobolky).
Ty sezobl malý ptáček,ten uličník vrabčáček.

Odnesl jej do dáli,to vrabčáci dělají!
Semínko mu vypadlo,v půdě se mu schovalo.

Tam teď bude dlouho spát,hezké sny si nechá zdát.

S dětmi si o říkance povídáme, můžeme ji doprovodit pohybem, aby si děti lépe zapamatovaly text a zároveň
lépe pochopí obsah.

Básničky a říkanky

Sedmikrásko, ty jsi krásná, kolik že máš paprsků?
Otáčíš se za sluníčkem, celý den se usmíváš
a hodně květinových kamarádů okolo sebe v trávě máš.

Žlutá barva sluníčko, červená je srdíčko.

Modrá jako nebe svítí, všude barev jako kvítí.

Jarní květy

Ze sněhu ven vykoukla, smělá bílá sněženka.

Svolává hned další kvítky, fialky a konvalinky.

Hádanka

Uhádnete milé děti, kdo to z květu na květ letí?

V hnědožlutém kabátku přes louku i zahrátku, 

vyzbrojeno židadlem, létá stále tam a sem.
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Aktivity

- děti si hrají na květinu – uděláme dřep, rukama se dotýkáme koberce, pomalu vstáváme, ruce vzpažíme nad
hlavu, zakýváme se na jednu a pak na druhou stranu, zatřepeme prsty na obou rukách, rukama uděláme před 
tělem veliký kruh, který symbolizuje rozkvetlý květ (učitelka během hry zpívá písničku „Rozvíjej se 
poupátko“

- děti se položí na koberec, zavřou oči a mají si představovat rozkvetlou louku, učitelka je doprovází větami 
(spíše tišším hlasem) – představte si rozkvetlou louku, představte si cestu do školky, ze školky

- žáci si stoupnou do kruhu a učitelka dá do kruhu klubíčko se žlutou vlnou, drží konec provázku a řekne 
název květiny, kterou má nejraději a proč. Celé klubíčko pak předává dítěti, které musí odpovědět, jakou 
květinu a proč má nejraději. Klubíčko si postupně předávají všechny děti a uprostřed kruhu tak vytváří žlutou
síť, která spojuje všechny děti. Učitelka zdůrazní síť, která mezi dětmi vznikla a ptá se, co jim síť 
připomíná.Klubíčko potom vracejí, postupně ho opět namotávají. Při podávání klubíčka si každý zkusí 
vzpomenout, jakou květinu řekl kamarád, kterému předává klubíčko.

- posadíme se na koberec do kroužku, povídáme si o květinách (připomeneme si jejich různé tvary i 
barevnost), prohlédneme si rozmanité geometrické tvary, které učitelka postupně pokládá na koberec, 
společně skládáme na koberci z geometrických tvarů velkou květinu, říkáme si říkanku:

Já pěstuji zvláštní kytky, dvě jsou moje a dvě Jitky.
Až mi půjčí konvičku, pokropím jim sukničku.

AJ
jaro – spring
květina – flower
zahrada – garden
strom – tree

Pracovní listy – v příloze 
– pro malé děti – grafomotorické cvičení (vlnky,...), vymaluj obrázky dle vlastní fantazie
– pro předškoláky – vymaluj podle teček, dokresli druhou polovinu obrázku, labyrint, 

rozstříhej obrázek a podle čísel jej slep a vymaluj, labyrint, hledání správného stínu, 
malování podle čísel, najdi květinu a včelu se stejným číslem

Použitá literatura:
Nejoblíbenější Hráškovy úkoly pro předškoláky, Taťána Vargová, Olomouc 2013, Rubico
Učíme se hrou, velká kniha pro předškoláky, Birgitt Carstens, 2010, Svojtka
Velká kniha hádanek a doplňovaček, 2000, Fragment
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DOKRESLI PRAVOU PůLKU OBRÁZKů JARNÍCH KYTIČEK. 
JE TU NARCIS, PAMPELIŠKA, FIALKA A TULIPÁN – POZNÁŠ, KTERÁ JE KTERÁ?
KYTIČKY VYBARVI SPRÁVNÝMI BARVAMI.
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POMOZ MOTÝLKOVI LÉTAT Z KYTKY NA KYTKU
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MALUJ PODLE TEČEK, PAK VŠE KRÁSNĚ VYBARVI
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FIALKA – NEJDŘÍV OBRÁZEK VYSTŘIHNI A POTOM JEJ NALEP PODLE ČÍSEL NA 
PRÁZDNÝ PAPÍR. VYMALUJ HO, TAK JAK VYPADÁ KYTIČKA VE SKUTEČNOSTI.
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PAMPELIŠKA – NEJDŘÍV OBRÁZEK VYSTŘIHNI A POTOM JEJ NALEP PODLE ČÍSEL NA 
PRÁZDNÝ PAPÍR. VYMALUJ HO, TAK JAK VYPADÁ KYTIČKA VE SKUTEČNOSTI.
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PETRKLÍČ – NEJDŘÍV OBRÁZEK VYSTŘIHNI A POTOM JEJ NALEP PODLE ČÍSEL NA 
PRÁZDNÝ PAPÍR. VYMALUJ HO, TAK JAK VYPADÁ KYTIČKA VE SKUTEČNOSTI.
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POSPOJUJ STEJNÉ DVOJICE KVÍTKů, POTOM OBRÁZEK VYBARVI
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POZORUJ, JAK ROSTE FAZOLE.
OBRÁZEK VYBARVI.
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UHODNEŠ HÁDANKU?
OBRÁZEK VYBARVI.
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OBRÁZKY SE POMÍCHALY, ZVLÁDNEŠ JE SEŘADIT JAK PATŘÍ? CO BYLO JAKO PRVNÍ?

OBRÁZKY MůŽEŠ VYSTŘÍHAT A POSKLÁDAT JAK PATŘÍ NEBO  K NIM NAPIŠ ČÍSLA 1, 
2, 3, 4.

OBRÁZKY VYBARVI.
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VYBARVI ROZKVETLÝ STROM.
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POZORUJ, JAK SE MĚNÍ STROM BĚHEM 4 ROČNÍCH OBDOBÍ. OBRÁZKY VYMALUJ.
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