
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN OD 8.3 2021 –12. 3. 2021 

TÉMA TÝDNE: „ZAŤUKALO JARO.“ 

Ahoj Šikulové, posíláme další zábavné aktivity a úkoly. Začínáme čtvrtý týden, kdy pracujete 

doma, tento týden nás čeká téma opravdu jarní.  

Pro děti, které jsou opravdu rychlé posílám ještě odkaz na pracovní sešit. 

 https://e-predskolaci.cz/wp-content/uploads/2021/02/jarni_sesit.pdf 

Vypracované úkoly přineste, prosím, po návratu do mateřské školy. 

Moc se na Vás těšíme, paní učitelka Lucie a Lenka                                       

 

1) Nejprve si poslechni tuto pohádku: Jak skřítek Racochejl otevíral jaro. 

https://www.youtube.com/watch?v=dZLOUUbUH8s 

 Převyprávěj celý tento příběh mamince (tatínkovi, babičce, dědečkovi) 

 Odpověz na otázky: 

a) Jakou jarní kytičku Racochejl hledal a nenašel? 

b) Co našel Racochejl lesklého ve sněhu? 

c) Jakému zvířátku se Racochejl šťoural v ložnici? 

d) Kde se odemyká jaro? 

Nejprve slovo vytleskej (slabiky:tzn. ra-co-chejl – tleskneme 3x,skří-tek -tleskneme 

2x)spočítej, kolikrát jsi tleskl, a pak pověz, na jaké písmeno slovo začíná. Použij tato 

slova: Racochejl, skřítek, pohádka, domeček, ložnice, jaro, myš, hraboš, zelený (děti 

toto vše umí, běžně děláme). 

https://www.youtube.com/watch?v=dZLOUUbUH8s


 

2) Pořádně si protáhni tělo – jógová rozcvička. 

https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE 

3) Zacvič si s básničkou 

JARO (autor: Hana Doležalová) 

Podívej se, támhle v trávě, 

(dřep, rozhlížet se) 

kytička vyrostla právě, 

(z dřepu do stoje) 

čechrá si zelenou sukýnku, 

(stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem) 

protahuje si barevnou hlavinku. 

(stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu) 

K sluníčku lístky natahuje, 

(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou) 

ještě se ospale protahuje, 

(stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou) 

na louce není jediná, 

(stoj snožmo, hlavou „NE“) 

protože jaro už začíná. 

(stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOPEtBQ6pJE
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Machy/Plocha/skolky/Petra%20BÅ�ezinovÃ¡-VÃtÃ¡nÃ%20jara.docx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Machy/Plocha/skolky/Petra%20BÅ�ezinovÃ¡-VÃtÃ¡nÃ%20jara.docx


4) Spočítej zajíčkovi jetel, můžeš vybarvit. 

 



5) Naučte se krátkou básničku. 

 

 

 

 

 

 



6) Dokresli pravou půlku obrázku. 

 



7) Přiřaď k obrázku stejný stín.

 



8) Běž ven s rodiči a najdi první jarní kytičku. Víš jak se jmenuje? Co jsi viděl a našel, 

namaluj vodovkami.(pokud nemáš, použij pastelky) 



9) Obtáhni každou čáru, alespoň 3 krát. 

 



10) Podívej se na obrázky a škrtni ten, který do řady nepatří. 

 



11) Pojmenuj geometrické tvary a podle nich obrázek vybarvi.

 

 

 

 



12) Popros rodiče, ať ti přečtou pohádku o Sněženkové víle. 

Sněženková víla. 

Sněženková víla byla jarní víla, která vládla všem sněženkám. Díky ní tyto jarní květinky zdobí 

zahrádky ještě před tím, než roztaje poslední sníh. Sněženková víla nosila krásné bílé šaty, ale 

přesto s nimi nebyla spokojená. 

„Všechny ostatní jarní květinové víly mají šaty krásně barevné. Jen já musím nosit obyčejné 

bílé,“ vzdychala. Sněženková víla byla jarní víla, která vládla všem sněženkám. Díky ní tyto 

jarní květinky zdobí zahrádky ještě před tím, než roztaje poslední sníh. Sněženková víla nosila 

krásné bílé šaty, ale přesto s nimi nebyla spokojená. 

„Všechny ostatní jarní květinové víly mají šaty krásně barevné. Jen já musím nosit obyčejné 

bílé,“ vzdychala. 

 

Marně se ji její kamarádky, Narcisková a Krokusová víla, snažily přesvědčit, že její šaty jsou 

nádherné. „Žádná z nás nemá tak čisté a skvostné šaty jako ty. Jsou krásně bílé jako čerstvě 

napadaný sníh,“ ujišťovala ji Narcisková víla. „Jenže na sněhu vůbec nejsou vidět. Kdo si 

všimne sněženek, když sníh ještě neroztál?“ mračila se Sněženková víla. „To tvé žluté šaty 

na sněhu krásně září.“ 

„Ale tvoje šaty jsou tak půvabné. Bílé šaty mívají nevěsty a ty jsou vždy nádherné,“ přidala se 

Krokusová víla. „Tak si je vezmu, až se budu vdávat,“ dupla si nožkou Sněženková víla. „Teď 

chci mít šaty barevné, jako máte vy.“ 

http://pohadkovavychova.cz/wp-content/uploads/2018/03/Snezenkova-vila.jpg


„Ale ty si nemůžeš šaty převléknout,“ vyděsily se ostatní víly. „Jsi Sněženková víla, pokud 

nebudeš jako sněženka vypadat, nemůžou sněženky na jaře kvést.“ 

Sněženkové víle to bylo jedno. Proč zrovna ona by měla mít nezajímavé bílé šatičky? Odlétla 

od svých kamarádek a začala se rozhlížet po nových šatech. Moc se jí líbí ty žluté, jako má 

víla Narciska. Dolétla mezi narcisky a domluvila se s nimi, že si od nich jedny šaty vypůjčí. 

Převlékla se a odlétla pryč. Mezitím k narciskám dolétly její kamarádky a našly na zemi 

pohozené sněženkové šaty. Víly se lekly. Musí vílu Sněženku co nejdříve najít. Když nebude 

Sněženková víla ve svých šatech, zmizí sněženky ze všech zahrádek a trávníků. 

Rozlétly se každá jiným směrem. Víla Narciska k lesu, víla Krokuska k městu. Víla Narciska 

po cestě letěla kolem zahrádek. Zastavila se a rozhlédla. Ráno tu ještě kvetly sněženky. Teď 

už po nich nebylo ani památky. Všechny sněženky ze zahrádek zmizely. 

Víla Krokuska letěla kolem školky. Děti se zrovna vracely z procházky a byly nějaké smutné. 

Paní učitelky kroutily hlavami. Vydaly se s dětmi na procházku prohlédnout si jarní kytičky, 

ale nenašly ani jednu sněženku. Vůbec neví, jak je to možné. 

Krokusová víla se otočila a letěla k lesu. Takhle to nepůjde. Musí spojit síly a co nejdříve najít 

Sněženkovou vílu. Za chvilku dohnala vílu Narcisku. Pořád ještě zamyšleně koukala přes ploty 

zahrádek. Víla Krokuska jí řekla, co právě zjistila u školky. 

Víly přemýšlely, co dál. Najednou uslyšely slabounký pláč. Vydaly se tím směrem a našly pod 

větvičkou keře plakat Sněženkovou vílu. 

„Pročpak tady tak sedíš a pláčeš?“ pohladily ji po vláskách. Víla zvedla uplakaná očka 

a vzlykla: „Když já jsem tak chtěla mít krásné žluté šaty, jako máš ty, Narcisko. Jenže teď je 

mám a na žádné zahrádce už nekvete ani jedna sněženka. Co tomu řeknou ostatní květinové 

víly? A co tomu řeknou děti, když se budou chtít se svými rodiči podívat na sněženky a žádné 

nenajdou? Sněženky přece jsou tak krásné kytičky s květy bílými jako čerstvě napadaný sníh 

nebo jako půvabné šaty nevěsty. “ 

Víly se na sebe podívaly. „Takže už ti nevadí, že bys nosila obyčejné bílé šatičky?“ 

https://pohadkovavychova.cz/pohadkove-e-knihy/poprve-do-skolky/
https://pohadkovavychova.cz/nastup-ditete-do-skolky/


„Ale vůbec ne. Chtěla jsem zářivé šaty, jako máte vy dvě, ale vůbec jsem si neuvědomila, že 

bílá barva je také důležitá. A bez bílé barvy by žádná sněženka nebyla sněženkou.“ 

„No, naštěstí se to dá snadno vyřešit,“ usmála se Krokusová víla a vytáhla sněženkové šaty, 

které vzala s sebou. 

„Vy jste mi je přinesly?“ rozzářila se Sněženková víla a hned se do svých šatů převlékla. 

Zatočila se dokola a vzlétla. Rozletěla se nad okolní zahrádky, trávníky i parky. Všude zase 

kvetly sněženky. A mezi narciskami, krokusy a ostatními kytičkami jim to náramně slušelo. 

 

 

 

 

 

 



13) Vybarvi obrázek sněženky. 

 



14) Vyrobte si papírovou sněženku. 

https://www.youtube.com/watch?v=oojjWXPTr6U&feature=emb_title 

potřebujeme: 

-papírovou čtvrtku barevnou (tmavší) nebo 

ozdobenou oblíbenou výtvarnou technikou 

-zelené papíry na stonky a listy 

-lepidlo, nůžky 

-bílé čtverečky z kancelářského bločku 

Postup: 

1. Ze čtverečků papíru poskládáme tvary květů sněženek. Pomůže fotografiie nebo 

videonávod. Zvolila jsem co nejjednodušší varianty, aby to bylo jednoduché pro děti i 

dospělé, kteří popř. budou připravovat i větší množství kytek pro skupinky menších 

dětí. Druhá varianta se dobře hodí i na tulipány. 

2. Na barevný podklad nalepíme stonky a listy vystřižené nebo vytrhané ručně. Přidáme 

květy a nalepíme.  

Tipy na podklad: 

1/vosková enkaustika: Kupodivu i tmavé a šedivé barvy voskovek mají své využití. 

Vytvoří pravdivou atmosféru závěru zimy a sněženky se na tmavém podkladu budou 

dobře vyjímat. 



2/malování vodovými barvami nebo inkousty 

3/roztírání prašných uměleckých kříd (pastelů) 

4/otisky a malování temperovými barvami 

 

Přemluv rodiče, sourozence, babičku, dědu, (paní učitelky ) ať si s tebou zacvičí, bude to 

velká legrace. 

https://www.youtube.com/watch?v=xSCdWymIveE&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=xSCdWymIveE&feature=emb_title

