
Týdenní plán 6. 4. – 9. 4. 2021 
Úterý 6. 4. 2021 - Jarní hrátky 
1. Pracovní list – Jaro – rozvoj slovní zásoby a řeči 

Podívej se na obrázky, postupně si prstem ukazuj na každý z nich a řekni rodičům, 
co na nich vidíš? 
- Jaké vidíš věci? 
- Co se na obrázcích děje? 



2. Jarní hra pro celou rodinu 

Vezmi si kostku a figurky například z hry „Člověče nezlob se“. Požádej rodiče, ať si 
s Tebou zahrají tuto jarní hru. 

Každý hráč má svou figurku. Jaké číslo hodíš kostkou, o tolik políček se musíš posunout. 
Takto pokračuje každý hráč a střídáte se ve hře. Kdo bude první v cíli, VYHRÁVÁ!  



3. Cvičení s Dádou Patrasovou – Sluníčko, sluníčko 
Pojď si protáhnout tělíčko a pěkně zacvičit s Dádou Patrasovou! Postačí ti k tomu 
akorát míč. 
Probuďme tímto cvičením sluníčko a vytáhněme ho z peřinek! Máme tu přeci jaro 
a tak chceme mít hezké slunečné dny. 
Pokud Tě toto cvičení bude bavit, můžeš si zacvičit nebo dokonce i zatančit podle 
dalších videí Dády Patrasové. Stačí jen požádat rodiče, aby Ti ji našli a pustili.  
Youtube adresa: https://www.youtube.com/watch?v=RqBljnauetM 
 

 
 
Můžete si také zatančit a procvičit známé písně nebo říkanky s BibiBum. 
Youtube adresa: https://www.youtube.com/watch?v=og25kuvyrBE

 
Cvičit a tancovat podle těchto videí můžete klidně každý den.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RqBljnauetM
https://www.youtube.com/watch?v=og25kuvyrBE
https://www.youtube.com/watch?v=og25kuvyrBE


4. Omalovánka – Jarní zahrádka 
Požádej rodiče, ať Ti přečtou text pod obrázkem. Je tam psáno, jak máš obrázek 
správně vybarvit. 



Středa 7. 4. 2021 – Ptáčci na jaře 
1. Určitě víš, že na jaře se k nám vrací ptáčci, kteří odletěli před zimním období do 

teplých krajů.  
Věděl bys některé z nich? (Čáp, pěnkava, kachna divoká, skřivan, špaček) 
- Požádej rodiče, aby Ti našli jejich obrázek a ukázali. 

Uhodneš podle zpěvu a říkanky ptáčka? Zkus to!  
Youtube adresa:  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HJb4-EBfkY4 

Pro Ty, co nemají možnost si pustit ptáčky na youtube: 

 

Je to krásný velký pták, 

po stromech si šplhá rád,  

červenou má čepičku, 

bubnuje vždy chviličku. (DATEL) 

 

 

 

 

 

 

 

Je to černý ptáček, 

má žlutý zobáček,  

žluté kroužky kolem očí, 

samičky se za ním točí. (KOS) 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HJb4-EBfkY4


Černobílé peří mívá, 

třpytivé věci ráda sbírá, 

létá často kolem nás,  

má dlouhé peří a ocas. (STRAKA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmavá čapka, bílé líce, 

Nejradši má slunečnice,  

Žluté peří na bříšku, 

Zazpívá nám písničku.(SÝKORKA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntikatý ptáček,  

na svatbu má fráček, 

zeleno fialový, 

kdo to je, nám napoví.(ŠPAČEK) 

 



2. Pracovní list – Kdo chybí mezi ptáčky? 
 





 



3. Samotvrdnoucí modelovací hmota 
Vyrobte si s maminkou domácí modelovací hmotu.  
 

Budeme potřebovat: 

200 g SODY 

100 g ŠKROBU 

150 ml VODY 

Postup: 

SYPKÉ SUROVINY 

 

TEKUTÉ SUROVINY 

 

 

 

 

 

 



TVORBA HMOTY (* zde rodiče zvažte, na kolik a zda být nápomocní) 

 

ZDOBENÍ 

Hmotu rozválíte na placku libovolné výšky. 
Zdobit lze pomocí vykrajovátek, tiskátek, korálků. Výrobky můžeme i 
pomalovat vodovými nebo akvarelovými 
barvami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Písnička – Čížečku, čížečku ptáčku maličký 
Zazpívej si písničku „Čížečku, čížečku“, pokud ji neumíš, nauč se ji.   
Youtube adresa: https://www.youtube.com/watch?v=9nhjAjKPojA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9nhjAjKPojA


Zkus si podle obrázků, co vidíš na kartičce zazpívat písničku. Podle toho, jakou budeš 
zpívat sloku, ukazuj na obrázky. Požádej o pomoc rodiče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čtvrtek 8. 4. 2021 – Jarní den s čápem 
Čápi jsou velcí ptáci s dlouhým a silným zobákem, dlouhýma nohama i krkem a velkými 

a širokými křídly. Jsou to dobří, vytrvalí letci, při letu je krk natažený rovně dopředu. Před 
zimou odlétají do teplých krajin a na jaře se opět navrací zpět. 

Má bílé peří a červený zobák. Jejich křídla jsou zakončena černým peřím. 
1. Poznáš podle obrázků říkanku k pohybové hře?  

Výborně! (Pan čáp ztratil čepičku) 



Zahraj si s rodiči nebo kamarády tuto hru „Pan čáp ztratil čepičku“ 
Nejdříve se nauč říkanku: „Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu, barvičku. Jakou?“ 
Postup hry: 

Počet hráčů: 3 a více 
Doba: 10 minut a více 
Pomůcky: žádné 
Prostor: spíše venku 
Hráči se rozestaví na čáru na jedné straně hřiště a na druhý konec si stoupne 

vyvolávač. Vyvolávač začíná slovy: „Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku.“ 
Vybere se barvu a nahlas ji zvolá. Ostatní hráči se musí dotknout příslušné barvy. Ti 
co se dotknou určené barvy, mohou v klidu přejít na druhou stranu. Zbytek hráčů 
musí riskantně přeběhnout, aniž by je vyvolávač chytil. Jestliže se jim to nepodaří, 
v dalším kole chytají společně s vyvolávačem. Hra končí, když zůstane poslední 
hráč. Ten vystřídá vyvolávače a hra může pokračovat. 



2. Malba vodovými barvami – Jarní skvrny (abstrakce) 
Pojď si pomocí vodových barev přivolat barevné JARO! 
 
Pomůcky: Čtvrtka formátu A4 nebo větší formát (větší 
formát, lépe se pracuje a více možností), vodové barvy 
(pokud nemáte, mohou být temperové barvy), silný 
štětec, mističky s vodou, kelímek s vodou na oplachování 
štětce. 
 
Postup: 
Do jednotlivých mističek s vodou si pomocí vodových 
barev (temperových barev) zamícháme různé barvy 
(modrá, růžová, oranžová, červená).  
Štětec namočíme do libovolné barvy a z výšky stříkáme na papír barevné skvrny. 

 

 

 

 

 

 



3. Pracovní list – Čáp 
Každý rok na jaře se k nám po zimním období navrací čáp z teplých krajů. Pomůžeš 
čápovi najít cestu ke komínu? 
- Vybarvi mráčky podle toho, co Ti řekne maminka. Společně si ukazujte směry 

za pomoci rukou (ukážeme rukou směr doleva, dolů, …) 

 



 

 

 



Podívej se s rodiči na život našich čápů. Nahlédni do jejich soukromí.  
 
Web adresa: 
 
https://www.birdlife.cz/capi/webkamery/?fbclid=IwAR0fFcMsTqBEi0oMSqZUblTg
NaqCYc4cutZvnZv1iyA4_efFzfiJFKA0Ipw 
 

 

 

 

 

https://www.birdlife.cz/capi/webkamery/?fbclid=IwAR0fFcMsTqBEi0oMSqZUblTgNaqCYc4cutZvnZv1iyA4_efFzfiJFKA0Ipw
https://www.birdlife.cz/capi/webkamery/?fbclid=IwAR0fFcMsTqBEi0oMSqZUblTgNaqCYc4cutZvnZv1iyA4_efFzfiJFKA0Ipw


Pátek 9. 4. 2021 – Jaro s beruškou 
Slunéčko sedmitečné nebo také lidově nazývané beruška, slunéčko je dobrým 

pomocníkem v zahradě. Pomáhá ochránit květiny a zeleninu před různými škůdci, jako jsou 
například mšice. 

Beruška má červená křidélka posetá černými tečkami. 

1. Pracovní listy BERUŠKA 
Dokresli druhou polovinu berušky. 



Pomoz beruškám dojít ke kytičce. Od každé berušky obtáhni tužkou vyčárkované 
cestičky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Vyrábění – Olaf 
Pojď se trošku zasmát a vyrob si Olafa převlečeného za berušku. 
Stačí si ho vystřihnout a slepit. 



3. Pracovní list – Jarní louka 
Vystřihni si obrázky, které jsou umístěné úplně naspod pracovního listu.  
Pozorně si prohlédni jednotlivé řady a do poslední prázdné kolonky na konci řádku 
přilep správný obrázek, který v řadě chybí. 



4. Pracovní list – Dny v týdnu 
Zopakuj si podle barviček dny v týdnu. 
Požádej o pomoc rodiče. 





Pokud si vybarvoval/a správně, vyšlo Ti takto barevné kolečko. 


