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Příroda se probouzí… 
 
Toto téma je úvodem do tématického bloku o jarním období. Seznámíme 
se s charakteristickými znaky jara a prohloubíme znalosti dětí o tomto 
období. Podpoříme kladný vztah dětí k přírodě. Budeme tvořit, zpívat, 
naučíme se básničky a říkadla o jaru. Jaro bude i ve všech našich hrách. 
Venku budeme hodně pozorovat jak se příroda mění – tání sněhu, 
rašení listů, návrat ptáčků z teplých krajin…. 

První kvítky 

S jarem se probouzí i první květiny, které budeme poznávat, 
pojmenovávat a využijeme k tomu i atlas květin. Zkusíme si nějakou 
květinu namalovat či vyrobit. Při vycházkách budeme mít oči otevřené, 
budeme pozorovat zahrádky, záhony i louky. Procvičíme si barvy, tvary, 
budeme třídit, určovat množství a hlavně se budeme dobře bavit.  

Na dvoře 

Podíváme se, co se na jaře na dvorku děje. Seznámíme se se životem 
domácích a hospodářských zvířat, naučíme se je poznat podle jejich 
charakteristických vlastností a vysvětlíme si jejich význam a užitek. 
Povedeme děti k empatii a úctě ke zvířatům. Na zvířátka si zahrajeme, 
pokusíme se je namalovat či vymodelovat a naučíme se o nich několik 
básniček i písniček. Když budeme mít štěstí, určitě některá domácí 
zvířátka venku uvidíme.  

Mláďata 

Když na dvoře ještě chvíli zůstaneme, dozvíme se, že se na jaře rodí a 
líhnou mláďata. Budeme je poznávat, pojmenovávat a hlavně se 
pokusíme jim najít jejich rodiče. Bude to opravdu zábava. Při tom si 
procvičíme nejen jazykové dovednosti, budeme si na zvířátka hrát, 
zazpíváme si o nich a přečteme si pohádku „Jak koťátko zapomnělo 
mňoukat“.  

 



Jarní zelenina 

Jaro už je v plném proudu. Na zahrádkách už lidé pracují a všichni se 
těší na první jarní zeleninu. Která to je, to se dozvíme v tomto tématu. 
Zeleninu budeme poznávat všemi smysly a dozvíme se proč je zelenina 
zdravá, jaký má tvar, barvu, chuť i vůni. Seznámíme se s prací 
zahradníka, s nářadím, které zahradník potřebuje a na zahradníka si 
také zahrajeme při rychlení semen. Určitě nás to bude bavit. 

Velikonoce 

Velikonoční čas si opravdu užijeme. Vysvětlíme si lidové tradice, 
budeme hodně tvořit a namalujeme si velikonoční kraslice. Seznámíme 
se s novými pojmy a naučíme se hodovačky, které se dětem budou 
určitě hodit až půjdou koledovat. Procvičíme barvy, tvary, jemnou i 
hrubou motoriku. Venku si budeme všímat velikonoční výzdoby 
v zahradách i na domech a naši zahradu si také uklidíme a vyzdobíme.  

Dopravní prostředky 

Co jezdí po silnici, po kolejích a co létá ve vzduchu či pluje po vodě? Na 
tyto otázky najdeme odpovědi. Seznámíme se také se základními 
pravidly bezpečnosti silničního provozu, s některými dopravními 
značkami a povedeme děti k uvědomění si vlastní zodpovědnosti. 
S dopravními prostředky si nejen pohrajeme, také si je nakreslíme a 
pokusíme se nějaký i vyrobit. K tomu si budeme zpívat veselé písničky. 
Při pobytu venku si budeme všímat dopravního provozu, dopravních 
značek i chování řidičů a chodců. 
 
U nás doma 
 
Toto téma nás zavede do našich domovů. Povíme si, jak to u nás doma 
chodí, kdo tam patří a co doma děláme. Pojmenujeme členy rodiny a 
ověříme, zda děti znají jméno své, sourozenců a rodičů. Starší děti jistě 
budou vědět, co rodiče dělají doma i v práci. Na domov si budeme hrát. 
Budeme si číst, zpívat a kreslit. Hodně času strávíme venku. 
 
Maminka má svátek 
Co to je domov už víme a také víme, kdo tam patří. Připomeneme si, jak 
jsou maminky pro nás důležité. Povíme si jaké naše maminky jsou, jak 
vypadají, co dělají a co mají rády či nerady. Svou maminku každý miluje 
a protože všechny budou mít svátek, tak je potěšíme krásnými výrobky. 
Maminkám také určitě udělají radost básničky a písničky, které jim 
k svátku zazpíváme.  


