
ÚKOLNÍČEK PRO 

PŘEDŠKOLÁKY  

 číslo 1    

„SNĚŽENKA“ 

- rozvoj sluchového vnímání, řečových schopností a komunikačních dovedností, 

rozvoj jemné motoriky, rozvoj paměti a pozornosti, předmatematických pojmů, 

grafomotoriky 

1) Nejprve si společně s rodiči přečti pohádku Sněženka. Vyprávěj rodičům, o čem 

pohádka byla. Rodiče se mohou ptát na různé otázky: Jak se jmenoval zahradník? 

Kolik závojů měla ledová královna? Co pomohlo zahradníkovi? atd.  

2) Vezmi si obrázek s květinami a ukaž prstem, která z květin je sněženka? 

Sněženku zakroužkuj žlutou pastelkou a pojmenuj s rodiči ostatní jarní květiny. 

3) Červenou pastelkou zakroužkuj květinu, která začíná na hlásku P, modrou 

pastelkou zakroužkuj tu, která začíná na S a zelenou pastelkou květinu začínající 

na hlásku T. 

4) Zkus sněženku namalovat, nakreslit či vyrobit (nápadů najdeš na internetu 

spoustu). 

5) Rozstříhej 6 obrázků s květinami nebo si nakresli podobné květiny sám (každá 

je jiná, na stejném rozměru papíru). Rozlož si obrázky před sebe. Rodiče postupně 

pokládají otázky: Jaká květina je první? Jaká je poslední? Dokážeš říct, která je 

před červenou/za červenou? Jaká je hned za sněženkou? Jaká je hned vedle 

narcisky? – důležité je, aby děti postupovaly vždy z leva do prava 

6) Použij stejné obrázky květin. Rozlož si je před sebe a zkus si zapamatovat, 

které tam jsou a na jakém místě jsou. Dívej se na ně chvilku a potom zakryjte 

obrázky šátkem nebo utěrkou. Rodiče se pak ptají: Která květina byla první? Která 

poslední? Vzpomeneš si, která byla hned za sněženkou? - počet květin můžete 

měnit (snižovat a zase zvyšovat) podle schopností dítěte.  



 

7) Opět rozlož květiny před sebe a dívej se na ně. Po chvíli se otoč a maminka nebo 

tatínek jednu květinu dají pryč. Tvým úkolem je poznat, jaká zmizela. 

8) Vyjděte si s rodiči na jarní procházku. Až půjdete kolem zahrad, pozoruj a 

hledej květinu z pohádky a ty další z obrázků. Venku si povídejte o tom, jak vypadá 

jaro, co všechno se v těchto dnech změnilo. 

9) Další úkol je hudební. Maminka i tatínek si s tebou mohou zazpívat písničku, 

která je o travičce, která se na jaře začíná zelenat. Ke zpěvu můžete využít různé 

hudební nástroje, které doma máte nebo si je vyrobit či hru na tělo (tleskání do 

rukou, do stehen, dupání).  

https://cz.pinterest.com/ivanavt/n%C3%A1pady-pro-d%C4%9Bti-hudebn%C3%AD-

n%C3%A1stroje/) 
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https://cz.pinterest.com/ivanavt/n%C3%A1pady-pro-d%C4%9Bti-hudebn%C3%AD-n%C3%A1stroje/


 

10) Nakonec si rostoucí trávu nakreslete. Pracovní list vám mohou rodiče 

vytisknout nebo podle předlohy i nakreslit. Dbejte na správný úchop tužky či 

pastelky.  

 

 

 

SPRÁVNÝ ÚCHOP                                      NESPRÁVNÝ ÚCHOP 

 

 

 

              A nezapomeňte, že 1. dubna je APRÍL. Můžete napálit své rodiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

SNĚŽENKA                                        NARCISKA 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

  

PAMPELIŠKA                                     TULIPÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEDULE                                           KROKUS 



SNĚŽENKA  

(napsala: Eva Nývltová) 

 

Pár kroků za městem, tam, kde je země ještě kyprá a voňavá jako perník, žije ve 

skleněném domku zahradník Valentýn. A protože je to neobyčejný zahradník, umí 

také neobyčejné věci. To třeba vezme semínko fantazie, pokropí je živou vodou 

z křiš´trálové studánky a ona mu z něho vyroste pohádka. 

Jendo, když byly zimy ještě tak veliké, že mráz i kopřivu málem spálil, vracel se 

zahradník Valentýn z jarmarku. Byla zima a velké vločky padaly z nebe jako peří 

z roztržené peřiny. Jak tak Valentýn šel zasněženou loukou, uviděl tam v závějích 

kytku celou prokřehlou. 

„To si vyrostla do pěkné sibérie,“ litoval ji zahradník. 

Sklonil se a honem na ni dýchnul, aby tu nezmrzla dočista na křehoutku. Jen co 

dýchl, sněhová vločka zmizela a objevilo se poupátko křehké, bílé květiny. Valentýn 

byl opravdu velký dobrák a tak přikryl rostlinku kouskem plátna, které koupil na 

jarmarku. Květina se pod ním schovala jako pod peřinou a jen co trochu pookřála, 

už slibovala, že mu tu pomoc oplatí. 

Jenomže jedna teplá peřina ještě jaro nedělá. Však také sněhová královna hned 

ukázala, co všechno umí. Zafučela fujavicí, zavála vánicí, zachumelila chumelenicí a 

nad loukou se objevily tři stříbrné závoje a nakonec i sama královna. A hned lákala 

zahradníka do svého království. 

„ Když máš tak rád květiny, pár ti jich vykouzlím,“ řekla sněhovým hlasem – „a 

mnohem krásnějších, než je ta křehotinka v závěji.“ Zachytila jeden ze stříbrných 

závojů, rozprostřela na louku a hned vše sněhem zajiskřilo, mrazem zapraštělo a 

na louce vyrostly ledové květy, co se třpytily jako drahé kamení. 

Valentýn nesměle vztáhl ruku po jednom z nich, ale sotva se dotkl, ucukl, jakoby si 

sáhnul na rozpálenou plotnu. Copak o to, pomyslel si zahradník, krásné jsou, ale 

studené, až se člověk spálí. „Když tě zebou moje květiny, snad tě zahřeje jejich 

tanec,“ řekla královna hlasem studeným jako polární záře a upustila druhý stříbrný 

šál. 

V tu chvíli to severákem zafičelo, ledem zablýskalo a závoj se změnil v křišťálové 

rampouchy s diamantovými zvonečky. A ty zahrály tak pěknou písničku, že se 

všechno roztančilo. Sněhové vločky se změnily v křišťálové baletky a hned 

obklopily zahradníka a přinutily ho k tanci. Sněhová královna s ledovým úsměvem 



pozorovala, jak zahradníkovi ubývá sil. Když už se potácel jako mátoha, tanečnice 

se rozplynuly jako sněhové vločky. 

Copak o tom, pomyslel si Valentýn, tanec to byl parádní, ale nohy mě při něm 

mrazem ztuhly. „Když už ti nohy neslouží, ať ti mé květy poslouží,“ řekla královna 

hlasem tak ledovým, až zamrazilo. A upustila třetí šál. Hned to kolem jinovatkou 

zastudilo, metelicí zakvílelo, ledové květy se proměnily v královské lože a stříbrný 

závoj je pokryl baldachýnem. Zahradník jako zmámený – ale s úlevou – si lehl do 

ledové postele jako do prachových peřin a hned se mu oči klíží, tvář se pokrývá 

jinovatkou a Valentýn pomalu usíná ledovým spánkem. 

Ale dřív než ho ledový spánek ukolébal na věky, objevil se jen jeden jediný sluneční 

paprsek, pod kterým rozkvetlo právě to poupě, které zahradník uchránil před 

mrazem. A teď mu to oplatilo. Pod dotekem slunce rozpuklo a svým květem 

zazvonilo. A tím jiskřivým zvukem zimě odzvonilo a přivolalo do kraje jaro. A 

protože ledová královna už neměla ani jeden jinovatkový závoj, dočista se na 

sluníčku i se svým královstvím rozplynula. 

Když se zahradník z toho všeho vzpamatoval, dal té květině, co ze sněhu vyrostla, 

aby ho od sněhu zachránila, jméno Sněženka. 

Dnes už zahradníci na jarmark nechodí, ale s tou kytkou, zimou a jarem to tak 

chodí napořád. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 JAK ROSTE TRÁVA 

 

 


