
 

 

KRTEČEK VOLÁ JARO 
 (15. - 26. 3. 2021) 

 
Obrázky, fotečky nebo videa, jak se vám daří, nám můžete posílat 

na školkový email msslunickoslusovice@gmail.com. 
Děkujeme a těšíme se, paní učitelky Danča a Evička 

 

 Jarní pozdrav pro Krtečky 

 Jarní procházka 

 Ze semínka kytička 

 Jarní písničky a básničky 

 Hrátky s obrázky, pracovní listy 

 Omalovánky jarních kytiček 

 Jarní tvoření 

 Protažení tělíčka 

 Pohádky 

 
 
Technická poznámka: 
Jednotlivá (zvýrazněná) videa a další 
odkazy otevřete kliknutím myši. 

mailto:msslunickoslusovice@gmail.com


 

 
Obrázky, fotečky nebo videa, jak se vám daří,  

nám můžete posílat na školkový email 
msslunickoslusovice@gmail.com. 

Děkujeme a těšíme se, paní učitelky Danča a Evička 

 

Jarní pozdrav pro Krtečky 
► Ahoj Krtečci ◄ 

 

    
Na další stránce najdete list s obrázky, 

do kterého si můžete poznačit, co 
všechno jste na nějaké své  

Jarní procházce viděli… 

    
 

…a tady se můžete podívat na video  
► Ze semínka kytička ◄ 

a sami doma vyzkoušet a pozorovat, jak 
kytičky nejen na jaře rostou. 

 
 

mailto:msslunickoslusovice@gmail.com
https://youtu.be/YV6v1Qj45rU
https://youtu.be/zyD3bkG9SOk


 



 

Obrázky, fotečky nebo videa, jak se vám daří,  
nám můžete posílat na školkový email 

msslunickoslusovice@gmail.com. 
Děkujeme a těšíme se, paní učitelky Danča a Evička 

 

 
Přivítání jara  

písničkou 
 

…písničku můžete, jako muzikanti, do 
rytmu doprovodit ťukáním třeba 
vařečkami o sebe nebo tleskáním 

  
► Video s písničkou „ZDE“ ◄ 

 

Tak co, muzikanti, dařilo se?  
Určitě ano, jste velcí šikulkové! 

Líbila se vám písnička? Někdy si ji znovu 
zazpívejte, třeba jen pro radost  

 

A jestli zpíváte rádi, můžete zkusit i 
další písničky o jaru:  

 

► Jarní slunce 
► Jaro už je tu 
► Přišlo jaro do vsi 
► Jaro dělá pokusy  

 

mailto:msslunickoslusovice@gmail.com
https://youtu.be/QLBMnnY5g5w
https://www.youtube.com/watch?v=y-HWlsshS0k
https://www.youtube.com/watch?v=DmpZqdsbBs0
https://www.youtube.com/watch?v=wbCx4EWfBHM
https://www.youtube.com/watch?v=wNPdC_UkIKA


 



 

Obrázky, fotečky nebo videa, jak se vám daří,  
nám můžete posílat na školkový email 

msslunickoslusovice@gmail.com. 
Děkujeme a těšíme se, paní učitelky Danča a Evička 

 

Voláme jaro básničkou 
 

O kytičce, která byla v písničce, se teď 
naučíme i básničku… 

Vzpomenete si, která jarní kytička to je? 
 

► Video s básničkou „ZDE“ ◄ 
 

 
 

Znáte i jiné básničky o jaru, jarních 
kytičkách? 

mailto:msslunickoslusovice@gmail.com
https://youtu.be/jKXog6fNazA


Víš, jakou barvu má petrklíč, jakou sněženka a jakou fialka? 



 

HRÁTKY S OBRÁZKY 
 

Víš, která kytička má od jara klíč? 
Jakou barvu má petrklíč? 

Pojmenuj, co dalšího je žluté. 
 



 

Poznáš, jaké sluníčko je 
největší a jaké nejmenší? 

 
A který petrklíč je 

největší a který nejmenší? 
 



Najdi stejný obrázek 



 

Obrázky, fotečky nebo videa, jak se vám daří,  
nám můžete posílat na školkový email 

msslunickoslusovice@gmail.com. 
Děkujeme a těšíme se, paní učitelky Danča a Evička 

 

Jarní kytičky - omalovánky 
Okvětní lístky - pracovní list 

 

!!! POZOOOOR !!!  
Před kreslením nám paní učitelka 

Magdička z Vrabčáků ve videu ukáže,  
jak musíme procvičit ručičky a prstíky: 

                    
 

Na dalších stránkách najdete obrázky 
kytiček k vymalování. Jak opravdu 
vypadají, si můžete připomenout 

videem s písničkou Petrklíč. 
 

Zkuste si také některou z nich 
vymalovat a  

kytičce na posledním obrázku 
domalujte její barevné okvětní lístečky. 

 
 

 
 

mailto:msslunickoslusovice@gmail.com
https://youtu.be/QLBMnnY5g5w
https://www.youtube.com/watch?v=OrX00i4HUCU










 



 
 ► Kreslení paprsků ◄ 

https://youtu.be/tOTVppE0-i8


  

Obrázky, fotečky nebo videa, jak se vám daří,  
nám můžete posílat na školkový email 

msslunickoslusovice@gmail.com. 
Děkujeme a těšíme se, paní učitelky Danča a Evička 

 

 Jarní tvoření  
 

Sněženka z papíru 
Budeme potřebovat:  
 bílý papír 
 barevný papír 
(modrý + zelený) 

 zelená fixa/pastelka/ 
vodová barva 
 obyčejná tužka 
 „kolečko“  
(plechovka, sklenička…) 

 nůžky 

 lepidlo   ► Videopostup „ZDE“ ◄ 
 

Kytička malovaná vidličkou  
Budeme potřebovat: 
 papír 
 žlutá a zelená tempera 
 miska (pro žlutou barvu) 
 kelímek s vodou 
 vidlička 
 štětec 
► Videopostup „ZDE“ ◄ 

mailto:msslunickoslusovice@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=uIS23hWkNpI&t=4s
https://youtu.be/zth4-gI7frA


 

 

Protažení tělíčka 
 

Pojďme se společně protáhnout a 
zazpívat si písničku Travička zelená… 

 
 

Hýbánky 
 
 
 

 

► Travička zelená ◄ 

https://www.youtube.com/watch?v=NBJkzNsoIx8


 

 

Pohádky 
 

A aby vám to doma lépe utíkalo, můžete si 
pustit nějakou pohádku  

 
Broučci 
„A bylo jaro“ ►► 

 
 

Skřítek Racochejl 
◄◄ „Jak otevíral jaro“  

 
Chaloupka na vršku 

 „Jak píšťalka pomohla“  
 
 
 
 

 
A na dobrou noc poproste maminku nebo 
tatínka, aby vám do ouška nějakou pohádku 
přečetli… 
 
► Sněženková víla ◄ 
 
► Vítáme jaro◄ 

 

Čtení%20do%20ouška_Sněženková%20víla.pdf
Čtení%20do%20ouška_Vítáme%20jaro.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HAwIX34aGE8&t=86s
https://www.youtube.com/watch?v=dZLOUUbUH8s
https://www.youtube.com/watch?v=sae0yUM4Q_8

