
2 MŠ Březnice ,,Sluníčko,, 

Co dokáţeme doma sami s maminkou. 

Třída Motýlků,Berušek,Včeliček 

JARO JE TU a VELIKONOCE 

 

Jarní počasí:Jaro kolem nás / Jaro jako roční období / První jarní den / Poslové jara / Sluníčko 

Jaro na zahrádce:Práce člověka - setí, sázení, nářadí / Růst rosltin / Ovoce, zelenina 

Drobní ţivočichové:Ţíţala, šnek / Broučci / Ptáčci / Krtek 

Jarní květy:Tulipán / Narcis / Zlatý déšť / Další jarní květiny a keře 

Velikonoce:Pomlázka / Koleda / Dekorace / Tradice / Barvy 

 

Konkrétní cíle: 

Poznávat Jaro jako roční období - znaky Jara. 

Získat vztah k přírodě, učit se chránit zeleň a rostliny kolem nás. 

Rozpoznat a pojmenovat části rostlin. 

Poznat jarní květiny, rozlišit - květina, strom, keř. 

Rozvíjet úctu k ţivotu ve všech formách, sounáleţitost s přírodou. 

Poznat tradice Velikonoce v lidové tvorbě a tradici. 

Seznámit se s tradicemi Velikonoc. 

 

  



JARNÍ KVĚTINY HÁDANKY 

Malá kytka celá bledá 

ze sněhu ven cestu hledá. 

Při teplotě na nule 

rozkvétají _ _ _ _ _ _ _. (bledule) 

Na nevelkém stonečku 

spousta ţlutých zvonečků. 

Kaţdý z nich má k jaru klíč. 

Copak je to? _ _ _ _ _ _ _ _! (petrklíč) 

Kaţdý na to kouká, civí. 

na jaře se dějí divy- 

rozkvete vţdy jeden pán. 

Víte který? _ _ _ _ _ _ _! (tulipán) 

Ve své sytě ţluté kráse 

pampelišce podobá se. 

Nápověda pro Bělu: 

„Jsou to květy _ _ _ _ _ _ _!“ (podbělu) 

Fialové drobné květy, 

všechny včelky se k nim sletí. 

Krásně voní do dálky 

hlavně drobné _ _ _ _ _ _. (fialky) 

Trojdílná sukénka, 

bílá a malinká, 

nosí ji panenka, 

má jméno _ _ _ _ _ _ _ _. (sněţenka) 



Spojování stejných květin 

pomůcky: pracovní list viz příloha, tužky, pastelky,nejprve děti tužkou spojí stejné květiny,následně 
stejné květiny vybarví stejně, aby vznikly vždy 2 stejně barevné květiny 
 

 

 



 

Velikonoční přání 

pomůcky: čtvrtka A5, tuţka, černý fix, čtverečky z barevného papíru, lepidlo, zelený krepový 

papír, nůţky 

děti /nebo rodič/ si nejprve tuţkou namalují na čtvrtku vajíčko 

malou část vajíčka potřeme lepidlem 

poté přilepujeme kousky barevného papíru (dle volby dětí) 

poté zkrepového obdélníku pomocí nůţek stříháme travičku 

maminka dětem potře lepidlem krepák a ty si ho poté přilepí 

v závěru maminka dopíše na přání: „Veselé Velikonoce-přeje……..“ 

 

 

Hody, hody, doprovody 

Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný. 

Nedáte-li malovaný, 

dejte alespoň bílý, 

slepička vám snese jiný. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


