
 

 

NÁPADY PRO DĚTI OD BERUŠKY 

2. týden - 8.3. – 12.3. 2021 

 

Hádanky s jarní tematikou: 

Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků. Každý z nich má k jaru klíč. Copak je to? 

(Petrklíč) 

Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy rozkvete vždy jeden pán. Víte který? (Tulipán) 

 

Básničky 

Jaro (K. Konvalinková) 

Rozloučila se již Zima, 

odešla již pryč.  

I když v zimě bylo prima,  

dala Jaru klíč. 

Řeklo slunci, ať víc svítí, 

budí ze sna jarní kvítí. 

 

Na jaře (lidové říkadlo) 

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře, 

hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop. 

Čáp veze sluníčko, točí se kolečko, 

hej hopy, hej hopy, hej hopy, hop. 

  



 

 

Pohybová hra 

Čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku…. 

Pohybovou hru můžeme hrát doma i venku. Chodíme v prostoru a klapeme rukama, jako čáp 

zobákem. Po dokončení říkadla (měla barvu, barvičku) řekneme barvu. Děti hledají v pokoji, 

na zahradě apod. předměty, které mají zadanou barvu. 

 

Výroba čápa 

Předlohu k vytištění naleznete zde: 

http://print.krokotak.com/p?x=47c91526a3b8489ca83a4dd8af3bf8e8 

Pomůcky: nůžky, lepidlo, barevné papíry – hnědý, oranžová pastelka 

Postup:  

1. Vybarvení zobáku, 

2. vystřižení předloh čápů, 

3. rozstřižení podle čáry, 

4. slepení křídel, 

5. přeložení krku čápa, 

6. složení hlavy, přeložení zobáku, 

7. nastřihání barevného papíru na proužky, 

8. stavba hnízda – skládání proužků papírů podle své fantazie, 

9. posazení čápa do hnízda. 

 

Puzzle 

Jaké zvíře je na obrázcích? Která hláska je první? Kolik má slabik? Kde toto zvíře hnízdí?  

https://www.toglic.com/cs/sdilej-aktivitu/e581dbb-3746-44d7-9d34-151662f203a/share 

https://www.toglic.com/cs/sdilej-aktivitu/e8f4078-d948-42fd-b077-4e1eebc127d/share 

  

http://print.krokotak.com/p?x=47c91526a3b8489ca83a4dd8af3bf8e8
https://www.toglic.com/cs/sdilej-aktivitu/e581dbb-3746-44d7-9d34-151662f203a/share
https://www.toglic.com/cs/sdilej-aktivitu/e8f4078-d948-42fd-b077-4e1eebc127d/share


 

 

Jarní květiny 

- Seznámit děti se správnými názvy jarních květin. 

- Sněženka podsněžník, Prvosenka jarní (Petrklíč), Violka vonná (Fialka), Narcis žlutý, 

Tulipán zahradní. 

- Na plotě MŠ Borská najdete obrázky výše uvedených jarních květin a zajímavosti o 

nich. 

 

Pracovní listy  

Jarní cesta – poznávání čísel, počítání do 5, procvičení pravolevé orientace, možnost 

opakování barev – jednotlivá čísla vybarvíme různými barvami a děti pak budou daný počet 

políček vybarvovat danou barvou.  

Čáp – co začíná na písmenko B? 

Motivační básnička  

S písmenem „B“ letí čáp, 

klape klapy, klapy, klap. 

Marně ale vzpomíná, 

co ještě na „B“ začíná. 

 

Procvičení rytmického cítění 

- Rytmizace libovolných slov (jaro, čáp, sluníčko, květy apod.) na slabiky, jednotlivé 

hlásky. 

- V přiloženém odkazu si můžete pomocí hry na tělo zahrát oblíbenou melodii ze hry 

„Angry Birds“. Hrajeme na znak noty  jednou,  dvakrát - např. tleskáme, 

dupeme, pleskáme do stehen apod. Na pomlku  jsme potichu. 

-  https://www.youtube.com/watch?v=jkjhF0TRxE4 

https://www.youtube.com/watch?v=jkjhF0TRxE4


 

 

  



 

 

 


