
15. - 19. 3. 2021 JARNÍ KVĚTINY A SEMÍNKO 

 jarní příroda se probouzí, znaky jara 

 první jarní květiny 

 semínko a pokusy 

 

 SEMÍNKO - pohybová chvilka (pdf) 

 POKUS - nachystej si tácek s mokrou vatou, semínka ŘEŘICHY a zkus ze semínek 

vytvořit první písmeno svého jména. Semínka dej na okno, pravidelně je zalévej a 

pozoruj, co se bude dít. Řeřicha má spoustu vitamínů, ty teď každý potřebujeme. 

 
 

Pokud semínka nemáte, nevadí. Popros rodiče o tácek a trochu mouky a napiš si své 

písmenko do mouky. Užij si zábavu!! 

 
 

 PL "ANIČČINA ZAHRÁDKA": najdi a vybarvi kruhové ohrádky se 3 kvítky, 

spočítej je. Zopakuj si názvy tvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) a hledej je u 

sebe doma ( obdélník je okno nebo list papíru, talíř je kulatý jako kruh...) 

 



 PL "LABYRINT" - vybarvuj přesný počet květin podle zadání, šipky ti ukazují směr 

pohybu v bludišti. Pomoz najít víle cestu ke květince. Poznáš ji? (prvosenka jarní - 

petrklíč...k jaru klíč. 

 

 ROZPOČÍTADLO: vezmi si svoje oblíbené hračky, alespoň 5 (plyšáky, auta, 

panenky,..) a zkus je rozpočítávat, kdo ti zůstane jako poslední, s tím si chvíli pohraj  

 U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč,  

 na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč. 

 

 PL "OSMIČKY" : kroužení se změnou směru nejprve ve vzduchu, poté na papíru 

 PL "VÁZY": postupuj podle zadání, které ti čte rodič 

 PL " SEMÍNKO": Jak vyrostla ze semínka květina? - obrázky rozstříhej, seřaď podle 

toho, jak postupuje zahradník. Ve správném pořadí je nalep do spodních okének jako 

by to byl postup na krabičce se semínky. (časová posloupnost) 

 HÁDANKY 

Kdo má tělo pruhované, oblétává louky stráně? Kdo pro nás med dělá? Správně je to včela. 

Krásné kresby na křídlech, až se z toho tají dech. Koho jsem to chytila. Asi nejspíš motýla. 

Motá nitě, krejčí není, plete sítě, rybář není. Až své sítě usouká, poznáte v něm pavouka. 

Na krovky i na zadeček nakreslila sedm teček, jedna broučí dceruška. Která? Přeci beruška. 

 OBJEVITELSKÁ CESTA PŘÍRODOU (pdf) - vyraz ven, objevuj krásy jara 

 

 PÍSEŇ "JARO DĚLÁ POKUSY"   - Z. Svěrák +J. Uhlíř... O kterých květinách se v 

písni zpívá? Co je to PERISKOP, MÍZA?   

 

INFO PRO DOSPĚLÉ - sněženka, krokus, bledule, podběl, petrklíč - prvosenka, fialka - 

violka. Nadzemní části jarních bylin jsou většinou mírně jedovaté, jako obrana proti 

býložravcům - proti sežrání na jaře, kdy je málo zelené potravy. Jarní bylinky kvetou 

výraznými barvami, aby přilákaly hmyzí opylovače. Pro hmyz jsou velice cenným zdrojem 

potravy.  

MÍZA - šťáva z kořenů rozváděná do celého těla rostlin, umožňující jejich růst 

PERISKOP-  kukátko pro pozorování (z ponorky nad hladinu



 

    sněženka 

 

 

 

 

   

 prvosenka jarní - petrklíč 

bledule jarní   violka vonná (fialka) 

krokus (šafrán jarní) podběl lékařský  

sněženka podsněžník  



 

 

 JARNÍ VÝZVA PRO VŠECHNY DĚTI -  KVĚTINKY NA PLOT NAŠÍ ŠKOLKY 

Rodiče, budeme potřebovat samozřejmě vaši pomoc a ochotu, bez ní to nepůjde. 

Není to povinnost, jsme si vědomy, že máte každý spoustu své vlastní práce. 

Zapojí se jen ten, kdo má volnou chvilku a chuť -  času máte, kolik budete 

potřebovat. Květinky se dají na plot během SPOLEČNÉ vycházky s dětmi připevnit 

kdykoliv vám to bude vyhovovat.  

 

NÁVOD:  

Víčka od PET lahví vložte mezi dva pečící papíry. Dejte si na žehlicí prkno dřevěné 

prkénko. Bude se vám to lépe tavit. Pak vezměte žehličku, nastavte na nejvyšší 

teplotu a přiložte na víčka. Chce to chvilku a víčka se začnou tavit. Jakmile se vám 

roztaví na placku, něčím celé zatížit, aby se vám kytička nezkroutila, jak bude 

chladnout. Hřebíkem ještě do teplé hmoty udělat dírky pro připevnění  

 

 


