
Distanční vzdělávání týden od 15.3. – 19.3. 

 

Téma týdne: „Kouzlíme v zelené zahrádce“ 

 

 
Ahoj šikulové, 


týden nám utekl jako voda, doufáme, že máte všechny úkoly splněné a můžeme se pustit do 
dalších . Čeká nás opět spousta práce, ale hlavně zábavy, zpívání, tvoření…  
 
Tento týden nás čeká téma „Kouzlíme v zelené zahrádce“. Co myslíte, podaří se nám 
společnými silami vytáhnout sluníčko z pelíšku? My myslíme, že ano .  
 
I když se mu někdy ještě moc vylézat nechce, ale to vůbec není divu. Vždyť jaké teď máme 

ještě stále roční období? Správně, zimu. Ale její vláda už pomalu končí a na dveře nám ťuká 

jaro. První jarní den začíná 20. března ….a to už je opravdu jen pár dní. 

Najdete zde aktivity na celý týden, proto si je rozvrhněte a dělejte podle toho, jak budete mít 

čas….vypracované úkoly přineste po návratu do školky.  

Děkujeme všem šikulům, kteří nám posílají fotky a videa…..takhle můžeme být alespoň 
trochu s vámi, a to nás moc těší!  
 

Mějte se krásně, 

Vaše paní učitelky Lenka a Lucie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Poslechněte si písničku „Jaro dělá pokusy“ a pojďte si s námi zazpívat  

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

 

2) Stejně jako v mateřské škole každý den společně ráno cvičíme, pojďte si i doma s námi 

zacvičit.  

A pozor, máme pro Vás bojový úkol, ke kterému nás inspiroval Maty H. – připravte si doma 

nebo na zahradě překážkovou dráhu z věcí které máte k dispozici. Poproste rodiče, ať Vás 

u toho natočí, video nám pošlete na email…..Bude to určitě velké legrace, podaří se Vám 

přesvědčit rodiče, ať si dráhu proběhnou taky ?? 

 

3) Protože pohyb je super, pojďte si ještě zacvičit se žabkou Bupi  

https://www.youtube.com/watch?v=M951B-655PM 

 

4) Nejen v okolní přírodě, ale i na vašich zahrádkách můžete pozorovat změny. Kdo má 

zahrádku, tak jistě ví, že se o ní také musí řádně pečovat. Pomáháte mamince, tatínkovi, 

babičce nebo i dědečkovi s prací na zahradě? A víte, co všechno je na jaře na zahrádce 

potřeba udělat? V březnu a v dubnu začíná období, kdy se vysazují stromy, keře, sází se 

zelenina, bylinky a kytičky. Dokážete vyjmenovat jaké zahradní náčiní k tomu potřebujete? 

K čemu se jednotlivé nářadí používá? 

Tady je malá nápověda  

 

             

                    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wNPdC_UkIKA
https://www.youtube.com/watch?v=M951B-655PM


5) Poznáš jarní kytičky? Prohlédni si obrázky a zkus určit, o jakou kytičku se jedná. Každou 

kytičku pak vytleskej a urči počet slabik. Kterou kytičku si objevil venku na zahrádce, nebo 

při procházce?  

 

               

BLEDULE       SNĚŽENKA 

 

                  

PETRKLÍČ         KROKUS 

 

                    

NARCIS           FIALKA 

 



                            

HYACINT                       TULIPÁN 

 

            

MACEŠKA          MODŘENEC 

 

6) Poznáš jarní kytičku? Rozstříhej jí a nalep zpět na papír, podle toho, jak postupně roste.   

 



7)  Prohlédni si, z jakých písmen se skládá slovo tulipán. Najdi jednotlivá písmena ze slova 

tulipán v tabulce a vybarvi je červenou barvou.  

 

 

 



8) A teď něco opravdu těžkého…..obrázky dole rozstříhejte a zkuste doplnit jarní 

zahrádkářské sudoku. Obrázky se nesmějí opakovat v žádné řadě, sloupci, ani v malém 

čtverci. Obrázky nalepte do čtverců.  

 



9) Pojďte se naučit novou písničku o jaru. Pokud mají rodiče doma hudební nástroj, můžou 

Vám ji zahrát podle not. Najděte si nějaký hudební nástroj, třeba místo dřívek dvě vařečky 

a zahrejte si s námi.  

https://www.youtube.com/watch?v=GeEyjC5LN6g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GeEyjC5LN6g


10) Zkus si společně s rodiči vyrobit veselého jarního travouna. Nezapomeň ho pořádně 

zalévat, pokud se podaří, pošli nám fotku  

 



 

 

 



11) Kamarád Kuliferda dostal chuť na zeleninu, poraď mu, kudy se dostane k okurkám, 

mrkvi…..Používej pojmi vpravo, vlevo, pravý horní roh, levý dolní roh…. 

Zeleninu na záhonech spočítej a zapiš pomocí puntíků, nebo čísla. 

 



12) Tak a teď je čas se zase trochu protáhnout….pojďte si zacvičit s Méďou sportíkem  
https://www.youtube.com/watch?v=aXCg4PWtBzY 

 

13) Přečtěte si krátkou pohádku. 
 
„O semínku Fazolíčkovi“  
 
V jednom království plném dětí jako jste vy se objevilo v košíku malé semínko fazolky. Donesla ho 

do království holčička Natálka, která měla tuze ráda zeleninu a ovoce. Natálka si chtěla spolu s 

dětmi semínko zasadit. Rozhodly se, že zasadí semínko na zahrádce. Vzaly si vodu, hlínu, květináč 

a semínko Fazolíčka. V tom přiletěla straka a semínko odnesla. Děti dlouho straku hledaly, ale 

marně. Hledaly v zahradě, dívaly se na stromy a nic nenašly… během chviličky viděly děti, jak něco 

spadlo do trávy nedaleko jabloně. Ale semínko nenašly. Ten den večer hodně pršelo a během 

několika dní začalo semínko Fazolíčka u stromu růst do větší a větší výšky. Děti se přišly podívat ke 

stromu a zjistily, že jim Fazolíček pěkně vyrostl, a tak ho chodily denně zalévat. Fazolíček rostl tak 

rychle, že dosáhl až do oblak. Děti se pak mohly po Fazolíčkovi vyšplhat až do peřinových obláčků 

a hrát si se sluníčkem. Fazolíček se stal jejich velkým kamarádem. 

 
Sázeli jste s rodiči již nějaká semínka doma? Třeba papriky nebo rajčata? Jestli se rodiče 
teprve chystají, určitě jim zkus pomoc. Když ti to rodiče dovolí, zasaď si vlastní semínka, 
třeba řeřichu, hrách, fazole, obilí… Možná doma něco máte. Pozoruj růstové fáze rostlinky. 

 
Na krátkém videu se podívej, jak semínko klíčí.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aXCg4PWtBzY
https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik


14) Poslední úkol, který máme pro tebe připravený - nakresli si jarní obrázek.  
  

Dítě bude kreslit obrázek podle zadaných instrukcí. Během pokynů si bude procvičovat barvy, 
prostorovou orientaci na papíře. Dítě bude kreslit na papír ve formátu A4 (klasický formát). 
Orientace papíru bude na šířku.  
 
1. Do pravého horního rohu nakresli žluté sluníčko, které bude mít 10 paprsků.  

2. V levém dolním rohu nakresli domeček, který bude mít: červenou střechu, hnědý komín, dvě 
modrá okna a jedny hnědé dveře.  

3. Napravo vedle domečku nakresli 3 kytičky tak, aby každá kytička měla jinou barvu.  

4. Nad domečkem nakresli dva modré mráčky.  

5. V pravém dolním rohu nakresli strom, který bude mít hnědý kmen a zelenou korunu.  

 

 

A jsme na konci……tak brzy zase ahoj, snad se již zanedlouho uvidíme ve školce    A teď už 

honem, běžte ven za sluníčkem  

 

 

 

 


