
KDYŽ JARO KVETE

Všechny květinky potřebují ke svému životu SVĚTLO

Některé více, některé méně. Proto jsou květinky, které mají rády sluneční paprsky a 
jiné se raději schovávají ve stínu. 

Dále potřebují k životu VODU  

Nejlépe  dešťovou, ale pokud je velké sucho, chodíme některé květinky zalévat. Opět 
jsou květinky, které pro svůj život potřebují vody hodně a jiné méně.

POPIS KVĚTINY
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pozorně si prohlédni obrázek

• Poznáš všechny květiny na obrázku? Zkus je pojmenovat.
• Podaří se ti vytleskat názvy daných květin?
• Která květinka se ti nejvíce líbí?

MLADŠÍ DĚTI

• Jaké barvy mají květinky?
• Poznáš první slabiku ve slovech?
• Kolik květin je na prvním řádku, kolik na druhém? 
• Když řádky porovnáš, je v prvním řádku více, méně nebo stejně květin jak v 

druhém řádku?

STARŠÍ DĚTI

• Poznáš první a poslední hlásku ve slově?
• Kolik slabik má daný název květin? Zkus znova vytleskat a počítej.
• Kolik je dohromady květin na obrázku?



• Poznáš podle stínu názvy kytiček? Obrázek je stejný, jako obrázek 
nahoře.

• Pro tvoji kontrolu je vložen i níže.
• Můžeš si obrázky vystřihnout a přiřadit k sobě.



Obrázek si vystřihni podle plné i šrafované čáry (nebo popros jednoho z rodičů, aby ti
pomohl), následně přiřaď správné dvojice obrázků k sobě a nalep na papír.



POHÁDKA O PAMPELIŠCE

Bylo jednou jedno malé semínko. Jen tak leželo v trávě a čekalo, až zaprší. Tu se 
přihnal mráček, utrousil pár deštivých slziček a to malé semínko se vsáklo do hlíny. 
Sluníčko svítilo, z mráčku občas zapršelo a z našeho semínka vyrostla krásná květinka 
– pampeliška. Ta květinka měla krásné žluté vlasy jako sluníčko. Postupem času začaly
tyto vlásky bělat. Z pampelišky se stává maminka. Ochraňuje svoje dětičky, a to dá 
práci, panečku! Chrání je před větrem. Její dětičky jsou totiž semínka na její bílé 
hlavičce. Až maminka všechny spočítá a ujistí se, že nikdo nechybí, dá každému 
pusinku a zavolá větříček. Dětičky se připraví na dlouhou cestu do světa, už se moc 
těší. Včeličky jim vyprávěly, že je svět plný vůní a barev. Větříček pak  zafouká, 
zamává na pozdrav a roznese děti na všechny strany. A co se bude dít potom? Počkáme
na mráček, až zaprší a z našich dětiček, semínek, pak vyrostou nové pampelišky, stejně
krásné, jako jejich maminka.

Pár otázek pro pozorné dětičky…..

• Co leželo v trávě a čekalo až zaprší?
• Co vyrostlo ze semínka za květinku?
• Jakou měla barvu?
• Co dá maminka dětičkám, než se vypraví po větru do světa?
• Kdo dětičkám vyprávěl o světě plném barev a vůní?
• Co se stane z dětiček, semínek, až zaprší?



PÍSNIČKA O PAMPELIŠCE

ŘÍKANKA S POHYBEM

SLUNCE

Vyšlo slunce, zasvítilo,      (chůze na místě)
na nebi se otočilo,             (ruce v bok, otáčení)
každá kytka maličká,         (podřepy)
radost má ze sluníčka.      (ruce v bok, otáčení)
Ke slunci se naklání,         (úklony stranou ve vzpažení)
listy z hlíny vyhání.



DOMINO





JARNÍ TVOŘENÍ

    

         pomůcky: barevné papíry, nůžky, lepidlo

pomůcky: barevné papíry, lepidlo, nůžky, špejle

                   pomůcky:temperové barvy, bílý papír, vidlička



KDO LETÍ NA JAKOU KYTIČKU?



NAJDEŠ ČTYŘI ROZDÍLY?



DOKÁŽEŠ ROZDĚLIT KVĚTINKY A BROUČKY?
Vystřihni a nalep.



KVĚTINKY VYSTŘIHNI A SEŘAĎ PODLE VELIKOSTI



ČASOVÁ POSLOUPNOST – MD - vystřihni a nalep

NAJDEŠ V ŘADĚ STEJNOU KVĚTINKU – MD – vybarvi ji



ČASOVÁ POSLOUPNOST – SD – vystřihni a nalep



NAJDI V ŘÁDKU DVĚ STEJNÉ KVĚTINY A VYBARVI JE  - SD



UMÍŠ BARVY? PŘIŘAĎ STEJNÉHO MOTÝLKA KE KYTIČCE - MD



DOKRESLI KVĚTINKY A SLUNÍČKO - SD



DOKRESLI KVĚTINU A VYBARVI JI - MD



SPOJ PAMPELIŠKU SE SEMÍNKEM – MD, SD



PŮLENÉ OBRÁZKY - SD



CESTIČKA KE KVĚTINCE – zkus se nedotknout okraje cesty – MD



ROVNÁ ČÁRA – směr dolů - MD



DOKRESLI PAPRSKY – MD



OBKRESLI KVĚTINKY – SD



MŮŽEŠ ZALÍT KVĚTINKY- SD



SLOVO PAMPELIŠKA  ZKUS PŘEPSAT - SD

P A M P E L I Š K A

NAJDEŠ PÍSMENKO P JAKO PAMPELIŠKA – zakroužkuj – SD



PODLE ČÍSLICE VYKRESLI POČET KVĚTINEK – SD
s číslicemi ti pomůžou rodiče



POKUD SI CHCEŠ NAUČIT ČÍSLICE, VYSTŘIHNI SI OBRÁZKY A SPRÁVNĚ
PŘIŘAĎ ČÍSLICI K POČTU KVĚTIN V KVĚTINÁČI – obtížné – SD
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