
ÚKOLNÍČEK PRO 

PŘEDŠKOLÁKY  

 číslo 3    

„JARO JE TU“ 

- řečových schopností a komunikačních dovedností, rozvoj vztahu k životnímu 

prostředí, rozvoj hrubé i jemné motoriky, zrakového vnímání (rozlišování), rozvoj 

paměti a pozornosti, rozvoj prostorové orientace 

1) Nejprve si přečti s rodiči pohádku Krtek a semínko. Povídej si s rodiči, o čem 

pohádky byla, jaké postavy v ní vystupovaly. 

2) Po přečtení pohádky si můžeš jako krtek nechat naklíčit v nějaké mističce 

semínko - hrách, čočku, fazole nebo řeřichu a pozoruj, co se se semínkem stane 

během týdne. Povídej si s maminkou o tom, co potřebují kytičky, aby mohly žít, jak 

začíná jejich život a připomeň si tak, o čem byla pohádka, kterou jste si přečetli 

na začátku. 

3) Hádej podle rýmovaných hádanek, o kterou květinu jde, a doplň jí: 

Fialové drobné květy, všechny včelky se k nim sletí. 

Krásně voní do dálky, hlavně drobné……. (fialky) 

 

Trojdílná sukýnka, bílá a malinká, 

nosí jí panenka, má jméno….(sněženka) 

 

Kvete letos, kvetla loni, přenáramně přitom voní. 

Trny má, tak píchat může jako každá jiná.….(růže) 

 

Dlouhý stonek, bílý květ, co má uvnitř žlutý střed. 

Uhádnete za vteřinu? Mám na mysli….(kopretinu) 

 

Mají rovnou sedm krás, zná je jistě každý z nás. 

Krásně jemné bílé vlásky, mají v louce….(sedmikrásky) 



4) Je jaro a někde už roste tráva a kvetou květiny. O trávník se musíme už začít 

starat a sekat trávu. Rozhlédni se po zahrádce. Řekni, kde ještě není tráva 

posekaná, kde už posekaná je a kde rostou květiny. (tráva je posekaná vlevo nahoře, 

vpravo uprostřed a dole uprostřed). Odpovídej taky na otázky: Co je na zahrádce 

uprostřed? Co je vlevo dole? atd. Pro jednodušší variantu využijte pouze 4 

zahrádky a ptejte se pouze: Co je vlevo nahoře/dole? Co je vpravo nahoře/dole? 

 



5) Zkus nastříhat proužky trávy. Vezmi si zelený papír, pokud ho doma máš, nebo 

si papír vybarvi pastelkami či vodovkami. Požádej rodiče, aby ti nejprve nakreslili 

na papír čáry, podle kterých budeš proužky stříhat (cca 2 cm široké). Potom to 

zkus ještě jednou, ale bez nakreslených čar. 

 

 

6) Protože je venku pěkné jarní počasí, určitě vyrážíte s rodiči ven. Na nohy už 

nepotřebujete sněhule a obouváte si tenisky s tkaničkami. Kdo to ještě neumí, 

trénuj a nauč se tkaničky zavázet. Maminka a taťka ti ukážou, jak se to dělá a až 

přijdeš zase do školky, můžeš to ukázat tvým učitelkám. 

7) Vyrob si s rodiči nebo se starším sourozencem papírovou vlaštovku. Každý, ať 

má svou. Můžete je pak využít venku: 

- určuj, komu dolétla dál, vzdálenost můžeš krokovat a počítat kroky 

- řekni, kudy vlaštovka letěla a kam přistála 

 

8) Zacvič si jako kopretina v pohádce. Při cvičení správně dýchej – nádech nosem, 

výdech ústy. 

ROZCVIČKA „KOPRETINA“ 

Bylo jedno semínko a v zimě leželo schoulené v zemi, přikryté tenkou pokrývkou 

zeminy a sněhu. (leh na boku, kolena přitisknutá k bříšku – klubíčko) 

Na jaře vysvitlo sluníčko, sníh roztál a semínko se probudilo. (leh na zádech, 

protahujeme jednu nohu, druhou, jednu ruku, druhou) 

Bylo mu teplo. Bylo zvědavé, kde se takové teplo vzalo. Protáhlo si levou nožku, (leh 

na zádech, levá noha natažená a pravou skrčíme a přitiskneme k bříšku) pravou 

nožku, (leh na zádech, pravá noha natažená a levou skrčíme a přitiskneme k bříšku) 

obě najednou. (leh na zádech obě nohy natažené, ruce si položíme podél těla) 

Otočilo se a zvedlo hlavičku, (leh na břiše, opřeme se dlaněmi o zem a pomalu 

zvedáme hlavu a protahujeme si záda) sedlo si na paty (klekneme si na kolena, 

zadečkem dosedneme na paty, dlaně položíme na zem před kolena a opřeme se) 

Vystrčilo vzhůru pravou ručičku, (klečíme pořád na kolenou a zadečkem sedíme na 

patách, levou ruku máme opřenou a zem a pravou natáhneme do výšky a 



koukáme se na ní) potom levou, (ten samý cvik, akorát vyměníme ruce) natahovalo 

ze vzhůru (natáhneme obě ruce a díváme se za nimi) 

Zvedlo se až na kolínka, hlavičku už mělo skoro venku. Muselo si na chvíli zakrýt 

očka, jak ho najednou oslnilo světlo. (klečíme na kolenou, zadeček zvednutý, nohy 

do pravého úhlu a dlaněmi si zakryjeme oči) 

Rozhlédlo se, (pořád klečíme a otáčíme hlavou nejdříve na levou stranu a poté na 

pravou) postavilo se a co uvidělo? Nad sebou mělo modrou oblohu, na obloze 

sluníčko jako kulatý míč, malé obláčky jako nadýchané peřinky. A kolem sebe 

zahlédlo jiné květinky – kamarádky. (stoj na obou nohách, ruce upažené) 

Vyskočilo na zem a už to nebylo miminko, ale slečna kopretina. (skok snožmo na 

místě) 

Upravila i sukénku, načechrala vlásky – byla krásná. I jemnému vánku se líbila. (stoj 

snožmo, rovná záda a rukama si hladíme stehna) 

Vyzval ji k tanci. Uklonili se, (úklon dopředu) vzali se za ruce, zatočili se a tančili. 

(zatančete si spolu libovolný tanec) Poté se uklonili na jednu stranu a na druhou.   

(stoj snožmo, ruce natažené nad hlavou a ukláníme se na jednu a na druhou stranu) 

Pak se zatočili na místě. (stoj snožmo, ruce nad hlavou, díváme se do dlaní a točíme 

se dokola) 

A tak se z malého semínka kopretiny, stala velká kopretinová tanečnice. 

 

9) Vypracuj pracovní list z krtkovy zahrádky. Pozorně si prohlédni každý řádek a 

hledej v řadě všechny obrázky, které jsou stejné jako vzor v rámečku. 

 

10) Najdi venku v přírodě několik rostlin, listů a udělej si herbář, kde budou 

alespoň tři z nich. Rodiče ti určitě vysvětlí, co herbář je. Kytičku musíš nejprve 

usušit a vylisovat a potom si jí nalepíš na papír, abys ji už vždy pak venku poznal. 

 

 

 

 

 

 

 



KRTEK A SEMÍNKO 

(z knihy Rok s krtkem – Miroslava Sloupová) 

Krtek spal ve své komůrce pod zemí. Spalo se mu moc pěkně. Zima už totiž odešla 

daleko za hory, a tak už se nemusel bát studeného, mrazivého počasí. Sluníčko 

nahoře na louce konečně začalo více hřát. Občas sice zapršelo, ale kapky deště 

byly oproti studeným sněhovým vločkám příjemně osvěžující. A tak se krtek, když 

se přikrýval teplou peřinkou, těšil na ráno, až se projde po louce po čerstvě 

vyrašené travičce. Krtek ve spaní spokojeně oddychoval a zdál se mu sen, jak se 

na louce honí s motýly, včelkami a cvrček jim k tomu hraje na housličky a všichni 

se smějí a volají: „Je tu jaro, jaro se k nám vrátilo.“ Jenže najednou se v tom snu 

objevil medvěd (který se probudil ze zimního spánku) a jak šel, praskaly pod ním 

větve a všichni vyděšeně čekali, co bude medvěd dělat. A vtom se krtek z toho 

podivného snu probudil. „To byl ale podivný sen,“ řekl si. „Křup – křup – křup…“, 

ozývalo se z kouta krtkovy komůrky. „ To už ale není sen, něco mi tady skutečně 

praská, co to může být?“ říkal si krtek, vylezl z postýlky a šel se podívat. V rohu 

komůrky ležela postýlka se semínkem, kterou si tam krtek na podzim schoval, když 

s veverkou zkoumali semínka – děťátka rostlin. Z postýlky pro semínko najednou 

vykoukl malý prstíček, který osahával vlhkou půdu a začal se do půdy zavrtávat. 

„To jsem blázen, co se s tím semínkem děje?“ divil se krtek. „Ťuk – ťuk,“ zaklepl 

krtek na postýlku semínka. „Semínko, jsi tam uvnitř?“ zeptal se krtek semínka. 

„Ahoj, krtku, zrovna jsem se probudilo. Venku už je jaro viď?“ ozvalo se zevnitř 

postýlky. „Ano, už je jaro. Ale jak jsi to, semínko, poznalo?“ divil se krtek. „Cítím, 

jak sluníčko více hřeje. Prohřálo půdu až sem dolů. A když sluníčko prohřálo půdu, 

prohřálo tak i mou postýlku a já jsem se tím teplem probudilo. Otevřelo jsem 

postýlku malým klíčkem (to byl ten malý prstíček, co krtek viděl) a vysunulo jsem 

z postýlky první kořínek. Ten začal ze země sát vodu, já se jí teď hodně napiji a 

pak vysunu z postýlky ještě lístečky. Těmi budu dýchat a potom už budu jen růst 

a růst. A nakonec vykvetu. A z květu se zase narodí další semínka – moje děťátka 

a tak to půjdu pořád dál,“ vysvětlovalo krtkovi semínko. „Prosím tě, krtku, mohl bys 

mi ukázat nejkratší cestu nahoru nad zem? Chtělo bych už vystrčit ven svoje 

lístečky,“ prosilo ještě krtka semínko. Krtek vyhrabal semínku co nejkratší 

cestičku nahoru nad zem. A protože se semínko pomocí svých kořínků už hodně 

napilo vody ze země, vyrašilo tou cestičkou rychle na zem. Po čase z něj vyrostla 

krásná kytička a vždycky když krtek šel kolem, voněla mu krásně na pozdrav. 

 

 



 

 

 


