
Natálie	S* růtková	

Kouzlíme	v	zelené	zahrádce		
ve	třıd́ě	FIALEK	

❖ DISKUSNÍ KRUH 

➢ Co je jaro? 

▪ v komunika8vním kruhu si dě8 podávají sluníčko a říkají to, co jaro charakterizuje (slunce, kvě8ny, 
teplo, probouzení přírody, přílet ptáků, mláďata,…) 

▪ Co potřebují kvě8ny, aby rostly? – voda, slunce, hlína 

▪ sedneme si do kruhu a hádáme, co je pod šátkem ukryto 

• po chvíli předměty odkryjeme a povídáme si, co je to za předměty a k čemu se používají a kdo je 
používá (zahradník) 

➢ HRA NA ZAHRADNÍKA  

▪ na koberec rozmísSme obruče=kvě8náče 

▪ každý si vybere jednu obruč, stoupne si dovnitř a do ruky dostane obrázek jarní kvě8ny 

▪ učitelka vybere zahradníka rozpočítadlem  

• (U potoka roste kví-, říkají mu petrklíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.), ten 
dostane do ruky konvičku a začne pěstovat kvě8ny 

▪ dě8 si sednou do dřepu a představují semínko nebo cibulku 

▪ zahradník je zalévá a kvě8ny pomalu rostou 

▪ poté začne zahradník dě8 přesazovat-vždy řekne jméno kvě8ny a dě8 s daným obrázkem si vymění 
místo-kvě8náč 

▪

➢  KRÁSNÁ VIDEA  

▪ h\ps://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8 - KVĚTINY 

▪ h\ps://www.youtube.com/watch?v=kD_UE6nYC1g - VČELIČKY 

➢ Poznávání ky8ček 

SNĚŽENKA         TULIPÁN         
KROKUS                 NARCIS            

PRVOSENKA

https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8
https://www.youtube.com/watch?v=kD_UE6nYC1g


➢ MRAVENCI 
▪ Postavte mraveniště a zahrajte si na mravence  
▪ POHÁDKA O FERDOVI MRAVENCOVI 

• Můžeme nechat dě8, ať vymyslí její dobrodružství (u mladších třeba po částech nebo slova doplní) 
➢ Co se děje na jaře v trávě – seznámení děS s jarní přírodou a drobným hmyzem – obrázky lučních a 

zahradních kytek 
➢ Z čeho se kytky skládají, jaké mohou mít barvy 
➢ Jak se máme chovat k přírodě? 
➢ V čem nám jsou některé ky8čky užitečné? – povídání o bylinkách 
➢ Povídání o včelách  

▪  jejich koloběh  
▪ Příběhy o včelce Máje 
▪ Můžeme nechat dě8, ať vymyslí její dobrodružství (u mladších třeba po částech nebo slova doplní) 
▪ Zahrajte si na včelky, jak opilují květy a nosí pyl do úlu (jejich koloběh) 
▪

 
➢ HÁDANKY 

▪ Na hlavičce čepice, 
Na ručičkách rukavice, 
Z nosu trošku kapká rýma, venku bude asi? (zima) 

▪ Často z mráčku dešSk padá, 
Ze stromů už lisS opadává, 
S drakem po nebi si kouzlím, venku bude asi? (podzim) 

▪ Nebe krásně modré celé, 
Sluníčko už pěkně hřeje, 
V bazéně už chladí nás to, venku bude asi? (léto) 

▪ Také máme teploučko, 
Jen mikinou hřejeme si tělíčko, 
V písničce naší, čáp v kočáře jede si, venku bude asi? (Jaro) 

❖ BÁSNIČKY 

➢ Pohybová básnička 

VYŠLO SLUNCE, ZASVÍTILO, (chůze) 
NA NEBI SE OTOČILO. (ruce v bok, točení) 
KAŽDÁ KYTKA MALIČKÁ, (dřep) 
RADOST MÁ ZE SLUNÍČKA. (ruce v bok, točení) 
KE SLUNCI SE NAKLÁNÍ, (úklony ze strany na stranu ve 
vzpažení) 
LISTY Z HLÍNY VYHÁNÍ. 



❖ PÍSNIČKY 



❖

 

❖



VÝTAVRNÁ ČINNOST 

 

 

➢ Vytvořte úl pro včelky 
➢ Postavte zahrádku 
➢ Tráva a mravenci – do krabice vložte čtvrtku, na ní naneste barvu a pomocí kuličky přeneste na různá místa 

čtvrtky, dodělejte mravence obr. č. 2,3 
➢ Ky8čka pro maminku – složte zelený papír do harmoniky, na jedné straně slepte, vystřihněte a nalepte 

ky8čky – obrázek č. 4 

❖ POHYBOVÁ ČINNOST 

➢ Rozcvička – odkaz  
• h\ps://www.youtube.com/watch?v=9c1kRwvzOaI 
• h\ps://www.youtube.com/watch?v=jOMYLxPe4aY 
• h\ps://www.youtube.com/watch?v=abOm1jv-rrk 

➢ Hra na motýly/včely – přelétání (skákání) z kytky na kytku 
➢ Sbírání pylu – posbírejte pyl (malé kuličky papíru) a doneste ho na hřbetu ruky do košíku 
➢ PH: Semínko – z malinkého semínka, které v zimně spí, roste rostlinka. (dě8 sedí na zemi a ruce mají u 

oušek). Na zahrádce roste nám (dě8 vstávají a protahují se). Když se probudí, protáhne se a protřepá. 
Vykukuje do světa. (dě8 se protahují a krouží rukama). Ukáže se sluníčku a pozdraví ho- Pozdrav slunci. 

➢ PH brouček: 
Leze, leze brouk- vzpor dřepmo\vzad – račí chůze 
Vítr do něj fouk- sednput na zadeček 
Roztočil se dokola- kolena u brady a pomocí rukou se točíme 
Převalil se brouk- zhoupnuS do kolébky 
Zavolejte doktora- rozhlížíme se a ruce u úst 

➢ PH broučci 2: 

▪ Dě8 se budou pohybovat v prostoru jedním směrem za doprovodu klavíru. Dětem vždy řeknu jak se 
budou pohybovat– „leSme jako… včely, motýli, berušky“, skoky – „vzpomínáte si jaký brouček umí 
dokonce i skákat? - kobylka“, lezení po čtyřech – „polezeme jako mravenec, pavouk, ploš8ce“, plazení – 
„plazíme se jako…šnek, slimák, žížaly“ 

▪  dě8 mohou také napodobovat např. zvuk včely, mouchy 
➢ Hry Varianty pro RODIČE (R) s DĚTMI (D) 

▪ Posílání, koulení míčku ve dvojici RD 
▪ Masáž ležících děS malým míčkem 
▪ Schovávání míčku na těle rodiče i dítěte 
▪ Rodič stojí pro8 dítě8, oba drží plyšáka a přenášejí váhu z nohy na nohu ve stoji rozkročném 

• Plyšák tančí, přitom bručí, malé malé plyšáky tančit učí (přenášení váhy) 

https://www.youtube.com/watch?v=9c1kRwvzOaI
https://www.youtube.com/watch?v=jOMYLxPe4aY
https://www.youtube.com/watch?v=abOm1jv-rrk


• Maličký se na něj dívá, jak si táta hezky zpívá ( dřep: stoj a předkopávání) 
• Houpy, houpy…. (plyšákova houpačka - v sedu roznožném rodič pro8 dítě8, oba drží plyšáka 

▪ Cvičení s plyšáky 
• ÚVODNÍ ČÁST: 

♦ Běh, slalom, lezení, přeskoky… (různý ,,zvířecí´´ pohyb) položených plyšáků na zemi 
♦ ,,Jdeme do přírody (zoo) hledat zvířátka´´(na pokyn se dě8 seběhnou u zadaného zvířatka) 
♦ Přehazování plyšákas (malí míček) mezi rodičem a dítětm v sedu, lehu na břiše, ve stoji 
♦ Výskok dítěte k plyšákovi – rodič drží plyšáka výše 
♦

• PRŮPRAVNÁ ČÁST  
♦ Plyšáčku, pošimrej mi pupík, koleno atd. (poznáváme čás8 těla) 

➢ Změny poloh těla s plyšákem na hlavě (sed, klek, stoj, leh na břiše..) 
➢ Turecký sed (menší dě8 sedí a chodila k sobě) s plyšákem na hlavě: přímivé cviky, otáčení 

hlavy  

♦ Vezeme ho výtahem  - vzpor sedmo s plyšákem mezi koleny / kotníky: zvedání nohou 
 

♦ Dáme ho do výlohy – leh na břiše, plyšáka držíme ve vzpažení: 
zvedáni plyšáka nad zem 

 

♦
▪

➢
❖ OSTATNÍ ČINNOSTI 

➢ Uvařte bylinkový čaj, oslaďte ho medem. Poznávejte podle čichu bylinky (dvojice bylinek) 
➢ Zkoumejte stádia motýla, žáby 
➢ Podívejte se, jaké ky8čky rostou blízko domu, kde bydlíte 
➢ Postavte domeček pro broučka/berušku 

➢ Sbírání pylu – posbírejte pyl (malé kuličky papíru) a doneste ho na hřbetu ruky do košíku 

➢ Pohádka: Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko - h\ps://www.youtube.com/watch?
v=z6VGOa1YR0U 

➢ Písnička Vstávej semínko: h\ps://www.youtube.com/watch?v=ldKgge2WUuE 

➢ Písnička Jaro dělá pokusy: h\ps://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k 

➢ ČINNOSTI U STOLEČKU:  

▪ 1. činnost – přiřazování punSků berušek podle určeného počtu (1-5) -> rozvoj početních 
dovednos-, rozvoj jemné motoriky  

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U
https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U
https://www.youtube.com/watch?v=ldKgge2WUuE
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k


▪ 2. činnost – na balicím papíře dě8 dokreslují punSky berušce -> rozvoj grafomotoriky, 
uvolnění ruky, správné držení tužky (pastelky)  

▪ 3. činnost – přiřazování obrázků ke hmyzu (co ke komu patří) –> rozvoj kogniFvních schopnos- 
(myšlení, paměť, uvažování)  

▪ 4. činnost – vyplňování obrázků motýlů pomocí speciálních barev v tubách -> rozvoj tvořivosF, 
rozvoj esteFckého vnímání 

➢ ČINNOSTI NA KOBERCI:  

▪ 1. činnost – skládání obrázků pomocí barevných vršků -> rozvoj jemné motoriky, přiřazování 
podle barev nebo vlastní fantazie, pojmenování barev 

▪ 2. činnost – prolézt tunelem („žížaly v zemi“), podlézt překážku („mravenci ve vysoké trávě“), 
skoky do kroužků („včelky létají z kvě8ny na kvě8nu“) -> rozvoj pohybových dovednos- 

▪ 3. činnost – hra na Orffovy nástroje, rytmizace slov podle obrázků, zpěv písní -> rozvoj 
sluchového vnímání 

▪ 4. činnost– stavění úlů ze stavebnic, dřívek, kostek -> rozvoj konstrukFvních dovednos-, 
prostorových schopnos-  

➢

❖
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