
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Velikonocemi jsme přivítali jaro pěkně slavnostně a nyní se už jen můžeme těšit ze 
zázračného probouzení přírody. Doslova se mávnutím pomlázky (kouzelného proutku) vše 
kolem nás proměňuje a nový život o sobě dává vědět. Tento týden budou tedy aktivity 
zaměřené na jaro, barvy, „hmyzíky“…. tak, jak to říká básnička. 
 

 
1. Jaro vyšlo do světa 

Určitě, děti víte, jak vypadá jaro. Tak schválně: na jaře ze stromů padá listí, zamrzají rybníky, 
rostou sněženky a bledule, odlétají vlaštovky, sklízíme úrodu na poli, vracejí se čápi z teplých 
krajin…. Že se vám to nezdá? Správně, zamotalo se nám dohromady hned několik ročních 
období. Uměli byste je rozeznat a pojmenovat? Co tedy platí o jaru? Nakreslete obrázek, 
který zachycuje jaro. 

 
2. Jak se chodí do světa 

Popovídejte si s rodiči, jak se chodí do světa, kam můžeme dojít pěšky a kam jste došli 
nejdále? Můžete si udělat mapu okolí svého domova a naznačit si barevně trasy, kam jste 
se na procházce vydali pěšky. Klidně takto můžete zaznamenávat své trasy několik dní po 
sobě a pokaždé nakreslit cestičku jinou barvou. Tak hurá ven! 

 

3. Levá, pravá 
A takto chodí do světa básník Jiří Žáček: Levá, pravá, levá, pravá, tak se chodí do světa. 
Kdo to splete, můj ty světe, ten je velký popleta. Levá, pravá, levá, pravá, do schodů a 
ze vrátek, kdo to splete, můj ty světe, ten se vrátí nazpátek. 
Jak si můžeme s básničkou pohrát: 

• Zkuste po bytě vykračovat levá, pravá pěkně v rytmu, domluvte se i s rodiči, nebo 
sourozenci, klidně celá rodina 

• Určujeme pravou a levou stranu – na svém těle (pravá noha, levá ruka, pravé ucho, 
levé oko apod.), v jednotlivých místnostech bytu, venku na ulici apod. 

• Spočítejte si, kolik kroků uděláte z jednoho místa do druhého, nebo naopak, kam až 
dojdete, když uděláte 6 kroků (nejprve malých, potom velkých)? Můžete se také 
postavit na jednu stranu místnosti (jeden vlevo a druhý vpravo) a pak vykročit k sobě. 
Při kterém kroku jste se potkali? Byl to stejný počet? 

• Kdo je to popleta? Jak to vypadá, když něco spleteme? Například, když si osolíme čaj, 
oblékneme ponožky na ruce, obujeme levou botu na pravou nohu, když jíme polévku 
vidličkou….? Zkuste vymyslet a možná i předvést nějaké to „popletení“.  

• Hádanka: Kdo umí plést a přitom nic nesplete? (babička, maminka, když plete svetr) 

O JARU 

JARO VYŠLO DO SVĚTA 

A S NÍM BAREV PALETA. 

VŠECHNO SE TO VENKU KLUBE, 

KDO TU LETOS PRVNÍ BUDE? 

MOTÝL, VČELA, ČMELÁK, ŽABKY, 

VŠICHNI CHTĚJÍ NA ZAHRÁDKY. 

DO LESŮ ČI VODNÍCH TŮNÍ, 

JARO LÁKÁ SPOUSTOU VŮNÍ… ☺ 
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• Kdy se vrátíme nazpátek? (když zabloudíme, když jsme něco důležitého zapomněli, 
když se musíme vrátit domů….) Nakreslete si na papír cestu a pak se z jejího konce 
vraťte zpět na začátek. Cestu si můžete vytvořit plošně z kostek, obuvi, kterou doma 
najdete, ponožek apod. Projděte si svou cestičku a nezapomeňte se vrátit nazpátek! 

 
 

4. Barevná paleta 
• Minulý týden jsme si některé velikonoční dny motivovali modrou, žlutou a zelenou barvou. 

Ale barev je plná „paleta“. Zkuste si nejprve vyjmenovat a ukázat barvy, které znáte (a můžete 
se naučit jednu novou barvu).  

• Udělejte si „barevný průzkum“. Vyberte si například 3 nebo 4 oblíbené barvy a zakreslete si 
je na papír. Pak se projděte po bytě a zaznamenávejte si čárkami, kolikrát jste vybrané barvy 
doma našli. Nakonec tak zjistíte, které barvy je nejvíce, nejméně anebo jste ji nenašli vůbec. 

• Vytvořte si svou paletu. Způsob necháme na vás. Můžete ji nakreslit, namalovat, vytvořit 
z předmětů, které doma najdete. 

• Zkuste se zamyslet i nad barvami vašeho jídelníčku. Můžete si vytvořit „potravinovou paletu“ 
(nakreslit nebo nalepit obrázky z letáků). 

 
 

5. První – poslední 
Zkusíme si určovat co je první a co poslední. Jak se říká místu, kde je první a kde poslední (začátek, 
konec). Na čem si to můžeme zkoušet určovat: 

• První den v týdnu a poslední den v týdnu 

• První a poslední měsíc v roce 

• Kdo dnes u vás v rodině vstal první a kdo poslední 

• Kdo se u vás v rodině narodil první a kdo poslední 

• Která hračka v řadě je první a která poslední (řada má začátek podle toho, kterou hračku 
jsme do řady dali první) 

• Které zvířátko potkal koblížek v pohádce první a které poslední 

• Zkuste vymyslet vlastní příklady 
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