
Milí rodiče, 

 

zasíláme další téma distanční výuky -  jaro + hudba, a to na týden od 11 

do 19. března 2021. 

 

V příloze najdete povídání na dané téma, jarní procházku s úkoly, 

písničky, básničky, hádanky a pracovní listy: 

- grafomotorický cvik - správně dokresli a vybarvi 

- jarní domeček - spoj a spočítej 

- deštníky a hudebníci - správně přiřaď 

- kočička - vymaluj podle not 

 

 

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, každý obrázek nebo fotka nás moc 

potěší. 

Hezký den, uč. Monča a Danča. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÁSNIČKY O JARU : 

BŘEZEN 

KDYŽ SE BŘEZEN VYDAŘÍ, BUDE KRÁSNÉ PŘEDJAŘÍ.  

KDYŽ SE PROJDEŠ TROCHU VENKU, HNED NARAZÍŠ NA SNĚŽENKU. 

PTÁČCI SI UŽ ZPÍVAJÍ, PŘÍCHOD JARA VÍTAJÍ. UŽ ABY TU JARO BYLO, SLINÍČKO NÁS POTĚŠILO. 

 

 

VČELKA 

PODÍVEJTE, TÁMHLE, DĚTI, VČELKA Z KVĚTU NA KVĚT LETÍ. DO KOŠÍČKŮ PYL SI TŘESE A DO ÚLU HNED 

HO NESE. NEKTAR PŘIDÁ HNED A JE Z TOHO MED. 

  

SNĚŽĚNKA 

TÁTA VČERA NAVENKU, NAŠEL PRVNÍ SNĚŽENKU, VEDLE PETRKLÍČ, ZIMA UŽ JE PRYČ. 

  

DÉŠŤ 

DÉŠŤ MÁ PLNO PRÁCE, KROPÍ NA ZAHRÁDCE, STROMY TRÁVU KVĚTINY, PAK SE SCHOVÁ DO HLÍNY. 

 

 



JARNÍ HÁDANKY PRO CHYTRÉ HLAVIČKY 

 

Jarní květinky : 

 

 

- Malá kytka celá bledá, ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule, rozkvétají …………… 

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

?........... 

- Každý na to kouká, civí, na jaře se dějí divy, rozkvete vždy jeden pán, jmenuje se ………… 

- Ve své sytě žluté kráse, pampelišce podobá se. Nápověda pro Bělu : „Jsou to květy………“ 

- Fialové drobné květy, všechny včelky už k nim letí. Krásně voní do dálky, jsou to drobné………. 

- Trojdílná sukýnka, bílá a malinká, nosí ji panenka, má jméno……… 

 

 

Zvířátka : 

 

 

- Malá je a stále piští, vyzná se i na smetišti. V díře ve zdi má svou skrýš, kdopak je to ? Přece 

…….. 

- Svůj dům nosí na zádech, asi proto nezná spěch. Kdopak je ten silný rek. Uhádli jste, je to 

…….. 

- Z funícího klubíčka, trčí samá jehlička. Hádanka, že není těžká? Je to jistě tělo ………. 

- Zbarvená je do růžova, hlínu kypří stále znova a je velmi pomalá, jako každá………. 

- Usadil se na  ovoci a bydlí v něm ve dne v noci. Z třešní nebo jablíček, postraší nás ……. 

- Komu hlíny kopeček, slouží jako domeček ? Kdo má v zemi byteček? Je to černý ……. 



Naše milá malá Sluníčka, 

blíží se nám další krásné roční období a tím je jaro. 

Po dlouhé zimě je už trošku na čase, aby se naše tělíčka pořádně protáhla a provětrala, nasála tu vůni 

jarní přírody a vyrazila co nejvíce ven. I když budeme touto těžkou dobou dost omezeni, věřte tomu, 

že Vaši rodiče vymyslí, jak Vás zabavit a rádi s Vámi stráví chvíle společenskými a jinými hrami, 

sportováním hudbou, zpěvem, pohybem, četbou, …Bude fajn, když Vy jim na oplátku pomůžete třeba 

pověsit nebo srovnat prádlo, pomůžete i v kuchyni, pohrajete si se sourozencem, či domácím 

mazlíčkem, uklidíte si v pokojíčku, …A hlavně, buďte ne sebe milí, laskaví a usměvaví a snažte se tuto 

těžkou dobu překonat.. 

 

 

Na dalších 14 dní jsme s i s Moničkou pro Vás připravily povídání na téma : 

 

PŘIŠLO JARO DO VSI, ANEB MUZIKANTI HRAJTE 

- jarní tání, změny v přírodě, jarní květinky, příroda se probouzí, počasí, zvířátka…jarní 

aktivity v přírodě – sporty, procházky, relaxace…pokusy, experimentování… 

- zvuky a  hudba kolem nás – hudební nástroje, poslechové chvilky, tanec – vyjádření nálady 

pohybem, emoce, prožitky, zdravý pohyb 

- V přílohách budete mít i pracovní listy, básničky, písničky a omalovánky pro Vaše zpestření 

 

Při procházkách s rodinou, si všímejte změn v přírodě / záměrné pozorování přírody / – jarní květiny , 

zkusíme je správně pojmenovat + rozklad slov na slabiky, počáteční hlásky, tvoření zdrobnělin 

/jazykové a řečové chvilky/ 

Stromy a keře už možná mají poupátka, ozývají se ptáčkové, sluníčko více svítí, častěji prší, vše začíná 

pučet a zelenat se + vymyslete „Co je vlastně jaro ?“ / slovní zásoba, mluvíme v celých větách / 

Vnímejte vůni jara – očichejte květiny, hlínu, trávu…/ smyslové vnímání / 

Poslouchejte vítr, déšť, zpěv ptáčků, štěkot pejsků…vyzkoušejte si venku zahrát rytmickou hru – „Na 

déšť“ – ťukáme prstíky do dlaně, dlaně třeme o sebe, pleskáme, tleskáme – deštík zesiluje + zeslabuje 

/ vnímání vlastního těla, uvědomění si vlastních schopností a dovedností / 

Logopedické hrátky – „Na vítr“ – foukáme slabě / silně – FÍÍÍÍÍÍÍÍÍ,FÚÚÚÚÚÚÚÚ,FÁÁÁÁÁÁÁ /názvy 

jarních květin s přehnanou artikulací, ovládání síly hlasu, správné dýchání / 

 

Dejte si jako úkol / společně celá rodina/ : 

 

- zaskákej si panáka / koordinace těla, pohybové dovednosti / 

- společně každý venku najděte a doma poté pomalujte jarním motivem kamínek / orientace 

v prostoru / 

- společně se projděte  a zkuste se celou procházku usmívat / emocionální projevy / 

- natrhejte si pár větviček do vázy, pozorujte na větvičce změny / záměrné pozorování / 



- poslouchejte ptačí zpěv a  zazpívejte Vy jim /smyslové vnímání, vokální dovednosti / 

- zasportujte si – kolo, in-line brusle, koloběžky, běh…./ pohybové aktivity / 

- pohlaďte strom, načerpejte energii do dalších dní / smyslové vnímání / 

- povídejte si spolu, podpořte se, mazlete se a objímejte, hlavně se na sebe pořád usmívejte 

- zahrajte si spolu společenské hry, např. Pexeso, Domino, Člověče, nezlob se, Dobble apod. 

/ dodržování daných pravidel, logické uvažování, ohleduplnost, tolerance … / 

- vyzkoušejte jak maminka s tatínkem umí kreslit, samozřejmě i Vaši sourozenci –  např. jarní 

kytičku, sluníčko, ptáčky, různá zvířátka, postavu = porovnávejte, kdo je 

šikovnější…nezapomeňte maminku, tatínka i sourozence za jejich snahu pochválit…/ správný 

úchop tužky, využití větší barevné škály, zrakové vnímání, sebevyjádření… / 

 

- můžete si vyrobit větvičku s kvítky z ruliček od toaletního papíru –  

- budete potřebovat : papír, karton nebo čtvrtku, ruličky, nůžky, lepidlo, vodové barvy, štětec, 

větvičky…    / obrázek jen pro Vaši inspiraci / 

- vše je na Vaši zručnosti a fantazii 

/ jemná motorika, stříhání, zrakové vnímání, fantazie / 

- můžete také vyzkoušet jednoduché ptáčky z papíru                    

- budete potřebovat : nůžky, barevné papíry nebo látky, lepidlo, čtvrtku… 

- dětem předkreslete části těla, nechejte je ptáčka vystřihnout a poskládat, můžete pomoci 

s lepením  / jemná motorika, koordinace ruky a oka, manipulace s předměty … / 

- opět je vše na Vaší fantazii a možnostech, můžete využít i přírodní materiály 

- pokud budete chtít, obrázky vyfoťte a zašlete na náš třídní email 

 

 

- kdo má možnost, pracujte společně na zahrádce, zasaďte si květinu, pečujte o ni 

/ manipulace s náčiním, jemná a hrubá motorika / 

 

ÚKOL : rychlete konec cibule – uříznutou vrchní část dejte do sklenice nebo misky s vodou, 

dejte na světlé místo, pozorujte co se za pár dní stane, ochutnejte  / nejlépe s chlebem a 

s máslem / nebo si zasaďte květinu, zasejte semínka – dejte dětem na starost péči 

/….Kdo bude chtít, může zaslat fotografii, jak se Vašim  rostlinkám daří, samozřejmě i Vašim   

malým zahradníkům…/ 

/ záměrné pozorování, smyslové dovednosti, vnímání změn v přírodě, schopnost péče o 

něco…/ 



 

 

- poslechněte si společně nějakou hudbu , kterou má Vaše rodina ráda a povídejte si v pelíšku 

o tom……. 

- „Proč vlastně hudbu posloucháme?“ – relaxace, uvolnění, odpočinek, dodání energie…- 

úvaha dětí   / komunikační schopnosti / 

- „Jak vzniká hudba“ – pomocí hudebních nástrojů -  jaké znají děti hudební nástroje / důvěra 

ve vlastní schopnosti /, jak se na ně hraje – pantomima / neverbální komunikace / 

- „Co všechno můžeme využít?“ – hudební nástroje, kuchyňské nástroje – vařečky, hrnce, 

pokličky, skleničky, lžičky, prkýnka ….můžeme využít i vlastní tělo – luskání, tleskání, pleskání, 

ťukání, dupání, podupávání, pískání, výskání… / znalost těla a jeho schopností / 

 

ÚKOL : 

Zazpívejte si společně nějakou píseň, doprovoďte jakýmkoli způsobem /  na hudební nástroje, 

doma vyrobené nástroje, kuchyňské náčiní, hrou na tělo…/ a pokud budete chtít, můžete 

nám poslat do třídního emailu krátké rodinné video…Věříme, že se nikdo nebude stydět a až 

se sejdeme ve školce, společně se na Vaše úžasná rodinná vystoupení podíváme.  / vokální, 

instrumentální a pohybové schopnosti, koordinace těla … / 

Jste jedničky, nenechte se přemlouvat a užijte si to. 

 

Můžete si i doma vyrobit jednoduchý rytmický nástroj od ruličky z toaletního papíru, nechte ji 

dětem pokreslit… vsypte rýži, čočku, hrách, drobné kamínky, písek….obě strany zalepte nebo 

sešijte sešívačkou…A máte hotovo…Můžete i podle obrázku zhotovit jednoduchý bubínek 

nebo z Kinder vajíček úžasná chrastítka…Fantazii ve meze nekladou… 

 

 
 

Teď se teprve můžete hudebně a pěvecky vybláznit…Zpívejte rychle, pomalu, potichu, nahlas, 

zkrátka jak chcete….. /dodržování rytmu a tempa, správné dýchání / 

Klidně si i zatancujte… / sladit pohyb s rytmem hudbou / 

A dejte mamince a tatínkovi za úkol, ať Vám zatančí – polku, valčík, mazurku…- bude to velká 

legrace, věřte nám… 

 



 

- Děti si vyrobí kartičky s čísly 1-6 a budou hodnotit taneční kreace rodičů a sourozenců. 

Následně spočítají body a vyhodnotí, kdo má více, méně nebo stejně bodů. / matematické 

představy / 

- Pokud bude mít maminka s tatínkem čas, poproste je, ať Vám na internetu pustí video 

s různými druhy společenských a latinskoamerických tanců…/ záměrné pozorování / 

 

- Odkazy na YOUTUBE – Zdeněk Svěrák – „Jaro dělá pokusy“ 

                      Ladislav Pešek – „Muzikantská písnička“ – pohádka „Obušku, z pytle ven !“ 

                      Dáda Patrasová – „Z nás bude kapela“ 

                      píseň -   „Já jsem muzikant“ 

                                     „Muzikanti jdou a hrají o sto šest“  

                                     „Tluče bubeníček“ 

V jakém pořadí hrají nástroje - https://www.youtube.com/watch?v=GUKzAskfz-Q – krátká 

sluchová hra 

 
 

 

zazpívejte si Vaše oblíbené písničky, písně lidové i moderní / správné dýchání / 

- poslouchejte různé zvuky kolem sebe, odkud zvuky přichází, zda jsou příjemné či ne / 

/ prostorová orientace / 

 

Přejeme Vám naše Sluníčka, 

ať si činnosti, které jsme pro Vás s Moničkou připravily užijete a všechny určitě hravě zvládnete. 

Hlavně si užívejte společně strávené chvíle s rodinou, usmívejte se, buďte silní a stateční…Společně to 

zvládneme a zase se určitě brzy uvidíme… 

Moc na Vás myslíme, držte se Sluníčka naše… 

 
Máme Vás rády - Vaše Danča a Monča 

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

