
DISTANČNÍ VÝUKA  

TÉMA: KDYŽ JARO ZAŤUKÁ 

8.3.2021 – 12.3.2021 

CÍLE:   
o soustředit se na poslech pohádky 

o odpovídat na otázky související s porozuměním čtené pohádky  

o rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách  

o naučit se novou písničku  

o umět seřadit obrázky dle časové posloupnosti 

o zdokonalovat grafomotorické dovednosti 

 

 

PONDĚLÍ – 8.3.2021 
„Máme tady nový týden a všechny vás tu vítáme . Víte, jak říkáme prvnímu dni v týdnu……..? Jestli nevíte, 

zkusíme vám trochu pomoci, včera byla neděle a dnes je……….? Dnes máme pondělí, doufáme, že jste si 

aktivity minulý týden užili, zasazené rostlinky vám rostou a my se půjdeme už podívat, čím si zpestříme 

dnešní den.“ 

 

„Vzpomenete si děti na krátkou pohádku z minulého pondělí, o jaké jarní rostlince byla tato pohádka? Byla 

o bleduli. Dnešní den začneme taky krátkou pohádkou o další jarní rostlince. Na zahrádkách jsme jich při 

cestě do školky zahlédly hned několik.“  

 

Napoví vám hádanka: 

Trojdílná sukýnka,  

bílá a malinká,  

nosí ji panenka,  

má jméno ……… (sněženka). 

 

Pohádka První sněženka  

Kateřina Konvalinková  

Sluníčko už pěkně hřeje, lechtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co nevidí? 

Malinkatou, bílou hlavičku. „Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko.“ 

Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak tak lístky rovná, na sluníčko spustí 

zrovna. „Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev, jako luční kvítí.“ Sluníčko se trochu diví, ale proč 

ne, říká si. A zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. Skřítek malíř štětce chystá, na palouček pospíchá. 

Všechny barvy z celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu. Celý les 

jen němě zírá na tu malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom jak 

rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí. Chtějí 

najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně: „Já jsem tady!“ Jak ji ale můžou nevidět? 

Děti smutně odcházejí. I na kytičku padl smutek. Co že si mě nevšimly? Jak to že mě neviděly? Sněženka si 

láme hlavu a nechápe záhadu. „Tolik krásných barev mám, jak pro celou zahradu!“ Navečer se snesla rosa, 

po ní přišel déšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy voda vzala. A kytička byla ráda. Bez těch cizích 

barev snad zas ji budou poznávat.  

 

 

 



 

„Poznáš, která z rostlin na obrázku je sněženka?“  

 

          
 

Otázky k pohádce První sněženka 

„Co si přála sněženka? Splnilo se jí to?“ 

„Našly děti v lese sněženku? Proč děti nemohly najít v lese sněženku?“ 

„Co se stalo díky dešti se sněženkou?“ 

„Byla sněženka smutná nebo ráda, když jí déšť smyl barvy ze sukýnky?“  

„Co tobě udělá radost? Popřemýšlej, čím bys mohl udělat ty radost mamince, tatínkovi, babičce, dědečkovi 

nebo sourozencům?“  

 

Míchání barev se Skřítkem malířem  

„Pomůžeš skřítkovi namíchat barvy a ozdobit listy s květy sněženky jako v pohádce?“ 

„Začni tím, že si na tvrdý papír nakreslíš velké sněženky, nebo popros rodiče, ať ti obrázek sněženek 

vytisknou. Potom si připrav vodové barvičky nebo temperové.“ 

 

„Teď už se pustíme se skřítkem do míchání barviček.“  

„Jaká barvička ti vznikne smícháním červené a zelené? Namaluj s ní půdu, ze které sněženka roste.“ 

„Jaká barvička ti vznikne, když smícháš žlutou a modrou? Touto barvičkou vybarvi listy sněženky“ 

 

„Barevnými puntíky půjdeme ozdobit květy. Skřítek nejprve použil všechny možné barvičky, které měl na 

paletě jako žlutou, červenou, růžovou, modrou.“  

„Další barvičky, které mu pochyběly si namíchal.“ 

„Jaký barevný puntík vznikl skřítkovi smícháním žluté a červené?“ 

„A jaký když smíchal modrou a červenou?.“ 

„Nakonec si podle sebe domaluj pozadí za sněženkou.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předloha sněženek k malování se Skřítkem malířem  

 
 

 

 

 

 

 
 



ÚTERÝ – 9.3.2021 
„Milé děti, pomohly jste včera Skřítkovi s mícháním barviček?“ 

„O jaké jarní rostlince byla včerejší pohádka?“  

„Dnes si tuhle kytičku můžete pomocí básničky zkusit samy namalovat.“ 
 

Básnička s kreslením Sněženka 

Nejdřív hůlka vyrostla,  

kdo má oči, ať se dívá. 

Vždyť na jejím horním konci 

čepička se kývá! 

 

A z čepičky – tři slzičky,  

hůlka patří do travičky. 

A máme tu za chvilku,  

první jarní květinku. 

 

 
 

Hudební činnosti – nácvik písničky Sněženky  

Dechové činnosti  

„Sedneme si na travičku na paty, narovnáme záda a položíme si ruce na břicho. Budeme se soustředit na 

dýchání. Nadechneme se zhluboka do bříška a podíváme se, jak se nám bříško a ruce pohybují.“ 

Opakujeme několikrát za sebou. 

 

„Včera nám nasněžil čerstvý sníh a přikryl už vyrostlé sněženky bílou peřinkou. Aby sněženky na nás ze 

snížku vykoukly, zkusíme ho svým dechem rozpustit – dechem ohříváme své dlaně.“  

„Zhluboka se nadechneme a zkusíme ze sněženky odfouknout vločky, které neroztály, jemným vánkem co 

nejdál.“ 

„Teď už na nás ze snížku vykoukla celá sněženka.“  

 

Rozezpívání písní Voláme jaro 

„Zazpívejte si písničku z minulého týdne Voláme jaro.“ 

 

Nácvik první a druhé sloky písně Sněženky  

„Zahrajte si s rodiči na ozvěnu a zkuste se společně naučit slova písničky.“ 

 

 

https://youtu.be/JDTgPGsB_H8  
 

https://youtu.be/JDTgPGsB_H8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Jen co zima zavře vrátka, ve sněhu se zatetelí, 

ve sněhu se zatetelí zavinutá nemluvňátka. 

 

 

2. Ale jen co povyrostou, SNĚŽENKY hned všude rostou, 

jen co zima zavře vrátka, ve sněhu se zatetelí nemluvňátka. 

 

 
 

 

 

 

 

 



STŘEDA – 10.3.2021 
„Děti zdála se vám včerejší písnička smutná nebo veselá?“ 

 
Grafomotorický list Sluníčko svítí na kytičky (rovné čáry)  

„Dole na obrázku se na vás usmívá veselé sluníčko. Každý z jeho paprsků má svítit na některou z jarních 

kytiček, aby krásně rostla. Dokresli paprsky tam, kde chybí směrem od sluníčka ke kytičce.“ 

„Sluníčko i kytičky si podle své fantazie vybarvi.“ 

„Na druhou stranu grafomotorického listu nakresli opak veselé sluníčka, tedy sluníčko smutné. Vymysli a 

zkus říci, proč by mohlo být sluníčko smutné?“ 

 

Protiklady  

„Jaké je sluníčko? (teplé) x Jaká je vločka? (studená)“ 

 

       

                                              

 

 

 

 

 

 

„Prohlédni si další obrázky a pojmenuj rozdíly mezi dvojicemi.“ 

 

                                                                                   
  

 

                                               



                                        
 

                                   
    

Co sluníčko vidí z výšky? 

„Sluníčko svítí vysoko na obloze, co může na jaře v přírodě z výšky zahlédnout?“ 

 

Pracovní list Stíny sněženek a bledulí 

„Poznáte, jaký stín patří sněžence a jaký bleduli? Zkuste je rozeznat na pracovním listu.“ 

 

Origami Sněženka 

„Dneska si spolu vyrobíme z papíru sněženky.“ 

„Nejdříve si nachystejte vodové nebo jiné barvičky a vytvořte si pozadí za sněženkou.“ 

„Podle obrázků si složte hlavičky sněženky, nalepte je na pozadí a domalujte stonky s listy.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 
 



Grafomotorický list Sluníčko svítí na kytičky (rovné čáry)  

 

 



Pracovní list Stíny sněženek a bledulí  

 
 



ČTVRTEK – 11.3.2021 
,,Hezký čtvrtek, děti, jak vám roste semínko, které jste si minulý týden zasadily? Až bude větší, tak si 

rostlinku můžete zasadit ven. Víte, jak se budete o rostlinku starat dále?“  

 

Seřazení obrázků podle časové posloupnosti Růst rostlinky  

„Podívejte se na obrázky, popište, co na každém z nich vidíte a postupně je seřaďte.“ 

 

 

 

 

 

Pracovní list Jarní zahrádka (prostorová orientace) 

„Holčička na obrázku se umí o květiny dobře starat. Krtek jí v zahrádce pomáhá a kypří hlínu, aby v ní 

květiny pěkně rostly.“  

 

Básnička Krtek k pracovnímu listu  

Jedl v hlíně malé larvy, 

zvětšoval svůj domeček.  

Podle vůně, podle barvy,  

hledá kytky krteček.  

 

„Děti, pomozte krtkovi a vybarvěre si květinovou zahrádku podle pokynů u pracovního listu.“ 

„První květ za krtkem (ne kvítkem – vloudila se chybička ) bude žlutý……….“  

 



Pracovní list Jarní zahrádka (prostorová orientace) 

 
 



PÁTEK – 12.3.2021 

„Jak se Vám dařily tento týden úkoly? A co vás nejvíce tento týden bavilo?“  

„Nezapomeňte si zopakovat novou písničku Sněženky, ať už tady máme jaro v plné kráse.“ 

 

Básnička s pohybem Jaro  

Haló, všichni vstávejte!  (stojíme, ruce dáme k puse a jako voláme) 

Jaro opět vítejte.   (máváme) 

Celou zimu jste jen spali,   (ruce pod hlavou, představujeme spánek) 

protáhněte svoje svaly.   (ruce protahujeme do stran) 

Raz a dva a levá, pravá,   (pochodujeme na místě) 

rozcvička je vždycky zdravá.  (střídáme vzpažení a upažení) 

Tak už všichni vstávejte,   (ruce dáme k puse a jako voláme) 

jaro opět vítejte.    (máváme) 

 

Tvoření Jarní pexeso  

„Když bude dnes pršet, můžete si společně vyrobit pexeso. Nakreslete si na čtverečky papíru vždy stejné 

dvojice jarních rostlinek a vystřihněte je. Kdo nemá dnes náladu na kreslení, může si vytisknout a 

vystřihnout pexeso na další stránce.“ 

„Přejeme zábavu při společném hraní pexesa.“  

 

Omalovánka Jarní kvítí  

„Vymalujte si jarní omalovánku.“ 

 

Focení s jarními květinami, lisování jarní kytičky 

„Vydejte se společně do přírody na procházku, rozhlédněte se kolem sebe, když najdete nějakou jarní 

kytičku, vyfoťte se s ní. Budeme rádi, když nám fotografie pošlete na email: ms5kvetna1527@seznam.cz 

Jednu z jarních kytiček si na procházce utrhněte a dejte vylisovat. Po vylisování ji nalepte na papír, poproste 

maminku, ať vám název kytičky předepíše velkým tiskacím písmem, které zkuste nápodobou napsat ke 

kytičce. Jak se otevře naše školka, list papíru s rostlinkou nám doneste, spojíme je dohromady a vytvoříme si 

společný herbář.“ 

 

Přejme Vám pěkný jarní víkend.   
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Jarní pexeso 

 



 
 

 



Omalovánka Jarní kvítí  

 

 

 

 


