
Integrovaný tematický blok – ČERVENÁ TŘÍDA                                                         

„Co všechno musí udělat jaro?“  

 
Charakteristika integrovaného bloku: 
Všímáme si změn v přírodě, která se připravuje na příchod jara. 
Poznáváme první jarní květiny. Pozorujeme práci lidí na zahradách. 
Hovoříme o rozdílech mezi zimním a jarním obdobím, o prodlužování 
dne a zkracování noci. 
Připravujeme se na svátky jara. Poznáváme další zvyky a tradice. 
 

Nabídka činností: 

Motivační pohádka -„O jarním sluníčku“ 

 
Vykouklo sluníčko za bílým obláčkem, který plul po modré obloze. Sluníčko se 
protáhlo, zamrkalo a usmálo se na svět. Letos nastal jarní čas nějak brzy, 
ale kytičky už vykukují z hlíny, ptáčci začínají zpívat, tak se sluníčko dalo do 
práce. Rozzářilo se na celou oblohu, zahnalo obláčky a začalo pomalu 
prohřívat zem. A jaro může začít. 
Další den však bylo pošmourné ráno plné mraků a sluníčku dalo moc práce 
najít aspoň skulinku a nakouknout na svět. Mraky měly však převahu, a tak 
sluníčko raději nabíralo síly, aby mraky přemohlo další den. 
A skutečně, další ráno se sluníčko plnou silou nadechlo, mraky se polekaly a 
na mnoha místech se potrhaly. Tak sluníčko s úsměvem posvítilo na nový den. 
Všimlo si, že ptáčků i kytiček zase trochu přibylo, objevilo se i několik 
berušek, které také zvědavě nahlédly, jestli už je dost teplo, aby se mohly 
proletět. A tak jaro pokračovalo. 
Brzy se všechno začalo zelenat, bzučely včelky a bylo stále tepleji. Sluníčko 
z jasné oblohy sledovalo, jak se mu práce daří a spokojeně se usmívalo, 
protože jaro je tu. 

 

 

 
 
 



CÍLE: 
  

 Pohyb venku v přírodě - na procházce hledejte první jarní kytičky. 
Sněženku, bleduli, petrklíč nebo jiné první květiny můžete vyfotit a fotku 
poslat paní učitelce. 

 Při pobytu venku pozorujte a poslouchejte ptactvo. 
 Zkuste společně zasadit květinu: z obchodu si můžeme přinést cibulky 

hyacintů, narcisek, tulipánů – děti se o cibulky mohou starat pravidelnou 
zálivkou a pozorovat růst rostliny. 

 Děti mohou nakreslit symboly počasí – duha, slunce, mráček, bouřka, déšť 
 Pozorujte, co dokáže příroda:  Nechte naklíčit hrách nebo fazoli a pak 

zasaďte a pozorujte. Vysvětlujte dětem, co se děje. 
 

Povídání si s dětmi: 

 Co se děje s přírodou na jaře? 

 Koloběh vody v přírodě 

 K čemu potřebujeme vodu? 

 Co všechno je voda? (pára, led, sníh) 

 Jak může být voda nebezpečná  a v čem nám pomáhá? 

 Znáš nějakou kytičku, která kvete na jaře? 

 

 

Básničky a hádanky 
 

Moje první sněženka  - při procházce venku zkuste najít sněženku, případně vám 
maminka ukáže obrázek. Pokuste se sněženku namalovat nebo vystřihnout 
 

První sněženka 
Táta včera na venku 
našel první sněženku. 
Vedle petrklíč, 
zima už je pryč.              ( Rytmizace říkanky: vytleskávání slabik )       
 
 



 

Přišlo jaro 

Přišlo jaro se sluníčkem, 

zem otvírá zlatým klíčkem. 

První roste SNĚŽENKA, malá bílá květinka. 

Druhý zase PETRKLÍČEK, nese s sebou zlatý klíček. 

FIALENKA voňavá, hezkou vůni rozdává. 

PAMPELIŠKA střapatá, celá je jak ze zlata. 

 

Otvírání jara 

Ťuky, ťuky na vrátka, 

Řeklo jaro voňavě. 

Otvíralo poupátka, 

čmáralo si po trávě. 

Čmáry, čmáry na zeleno, 

na červeno, na žluto, 

všechno už je ustrojeno, 

všechno už je obuto. 

 

Hádanky 

1.  Pod sněhem se tiše krčí, na paprsky čeká,  

    nevadí, že vítr hučí, voní do daleka.                                            (SNĚŽENKA) 

2. Hřeje, co mu síly stačí, kytičky to těší, 

    směje se na kluky ptačí, na auta i pěší.                                       (SLUNÍČKO) 

3. Žížaly mu nevěří, venku chodí bos, 

    pěkný hlásek, černé peří, oranžový nos.                                      (KOS) 

4. Nechvátá a nepospíchá, nezná žádný velký spěch, 



    pomalu a zvolna dýchá, domek nosí na zádech.                             (ŠNEK) 

 

 

 

 

 

Půjdeme do školy. Co je třeba procvičovat?  



 nakreslit postavu s detaily 

 počítat do 6 

 pojmenovat tvary 

 třídit do skupin (např. podle barev či velikosti) 

 najít stejné a odlišné - práce s různými obrázky, pexeso 

 znát barvy a odstíny 

 správně držet tužku 

 mít uvolněnou ruku - před samotným cvičením je třeba si uvolnit 
zápěstí a celou ruku - např. na větší ploše papíru, prstem a celou 
rukou ve vzduchu (vlnky, kruhy, kola) 

 nakreslit čáru, kruh, vlnovku, oblouček - podle předlohy, ale i bez 
předlohy 

 zavazování tkaniček 

 znát své celé jméno a adresu 

 časová orientace - dnes, zítra, včera, roční období a dny v týdnu 

 podpis (své jméno) 

Videa nejen pro rodiče: 

Kostičky –Jaro už je tu:  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1011539224-kosticky/200327275160052-jaro-uz-je-tu/ 

Pokusy na doma: 

https://www.youtube.com/watch?v=GFR8a7YFbPc - Barevné pokusy s vodou 

Pohádky: 

https://youtu.be/dZLOUUbUH8s - Racochejl otevírá jaro 

https://youtu.be/Zm_lqw4ui2M - Koloběh vody 

https://youtu.be/5tAzNatSNLQ - Prasátko Pepa a jaro 
 

Písničky: 

https://youtu.be/wcMRx91yguE - Duha 

https://youtu.be/_k8UXDk8APY - Zajíček a liška 

https://youtu.be/15rwPeJCBks - písnička Barvičky 
 



 





 



 

 

 

 

 



 



 













 











 



 

 

 









 



 

 



 

 





 


