
JARNÍ ŘÍKADLO

Zimo, zimo, táhni pryč,

nebo na tě vezmu bič.

Odtáhnu tě za pačesy

za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátí nazpátek,

svleču zimní kabátek.

                              Jiří Žáček

ZIMO, ZIMO, UŽ JDI PRYČ, JARO UŽ SI CHYSTÁ KLÍČ

Vážení rodiče,

dostávají se vám do ruky materiály pro povinné předškolní vzdělávání. Protože potřebujeme 
zpětnou vazbu pro hodnocení práce dítěte, budeme rádi, když nám vypracované úkoly 
pošlete na email školy (info@msslavce.cz). Přivítáme i přiložené fotografie či video dítěte při
práci.

Milé děti,

zima už pomalu končí a příroda se probouzí ze zimního spánku. Začal měsíc březen, jaro už si
chystá klíč, kterým přírodu otevře, ale zima se ještě své vlády nechce vzdát. Mezi prvními 
posly jara jsou ale odvážné sněženky. Pomozte jim zahnat zimu. Na procházce hledejte první
jarní květiny, pomáhejte mamince při domácích činnostech a procvičte si tělo při vítání 
Slunce.



ODEMYKÁNÍ JARA

Všude bylo jaro. Voda v potocích skákala přes kameny, ptáci zpívali od samého rána a sluníčko nad nimi ždímalo 
bílé mráčky, aby mělo čisté pod hlavu. Všechno bylo v pohybu, jenom studánku pod skalou stále ještě věznil ledový
příkrov a ne a ne ji opustit. Kolem studánky se sešli skřítci i drobounké lesní víly a všichni kroutili hlavami. Bývali 
zvyklí každým rokem vítat na tomto místě jaro svými tanečky a hasit přitom žízeň vodou ze studánky, jenže letos to
vypadalo, že studánka nějak zaspala. Co teď? Pavoučci už šijí pro víly taneční šaty, pro skřítky pevné boty, ale 
studánka je přikrytá ledem jako hrnec pokličkou. Tak nad ní stáli a přemýšleli, až nejstarší ze skřítků povídá: 
„Říkávala moje bába, že když se stane taková věc, může pomoct jenom kouzelný jarní kvítek. Jen on dovede 
odemknout studánku, která zaspala jaro“. „Kde ale takový kvítek roste?“ To nikdo z nich nevěděl. Tak se rozhodli, 
že se rozběhnou po okolí a budou nosit ke studánce všechny kvítky, které potkají. Běhali lesem křížem krážem a 
trhali bledule, petrklíče, fialky, sasanky, jaterníky a pokládaly je okolo studánky. Ale studánka nic, ležela nehybně 
mezi vším tím kvítím jako mrtvá nevěsta. Skřítkové a víly si už nevěděli rady. A tu k nim přiletěl čiperný větřík a 
zašeptal jim do oušek: „Studánku odemkne pouze květina, která je poslem jara. Vykvétá jako první ještě v době, 
kdy jsou všude zbytky sněhu. Má křehké bílé kvítky se zelenými kornoutky uprostřed…“

Motivační otázka – Jakou květinu musí skřítkové a víly hledat? Pomůžeme bytostem odemknout studánku? 
Vytvoříme jim sněženky za celou třídu, a to by bylo, aby se studánka neprobudila.

Realizace výtvarné činnosti

Barevný podklad si připravíme tak, že si čtvrtku pomocí houbičky dostatečně namokříme. Děti pomocí štětce a vodových barev 
zapouští barevné skvrny do mokrého podkladu. Volíme odstíny modré, žluté, zelené. Dbáme na to, aby byla barevně zaplněná 
celá plocha čtvrtky. Než podklad zaschne, vyrobí si každý dvě sněženky. Ze čtverce kancelářského papíru o rozměrech 10 x 10 cm 
vytvoříme kvítky skládáním papíru. Postup pro poskládání sněženky je vyobrazen níže.

                                            

Před lepením sněženek na plochu je dobré čtvrtky vylisovat, protože se vlivem schnutí zkroutí. Děti si samy květy poskládají a 
přilepí na zaschlou plochu. Domalují jim temperovou barvou stonek a listy dle obrazové předlohy.

                                           

Dokončení pohádky s vyrobenými sněženkami :

Skřítkové a víly posbírali vytvořené sněženky a položili je na led. Křuplo to, zachrastilo a ledem se rozběhly 
praskliny jak pavoučí nožky. Večer tančili skřítkové a lesní víly kolem studánky a větřík, ten jim k tomu vyhrával na 
píšťaly.



CVIČENÍM POZDRAVTE SLUNÍČKO



ÚKOLY A ČINNOSTI PRO CHYTRÉ HLAVIČKY







Najdi všechna písmena  S :



Najdi sněženky, schované ve sněhu a vymaluj je:


