
Jaro – Aprílové počasí 
 

Poznávání 
 

Duben je měsíc, ve kterém často zaznamenáváme takzvané aprílové počasí. 
Jedná se o lidový název pro proměnlivé a nestálé počasí vyskytující se ve střední 
Evropě na jaře.  
 
 

 
 
Pozorujte s dětmi pečlivě tento týden počasí. Každý den si dítě zakreslí 
správný symbol. Počasí se snažte správně pojmenovat. Např. jasno, 
polojasno… 
Povídejte si s dětmi, jak vzniká duha. Opakujte základní i doplňkové barvy. 
 

 
 



Přečtěte si krátký příběh. Pozorně poslouchejte. Jaké roční období je 
popsané v příběhu? Vyjmenuj další tři roční doby, které znáš. Jaké je pro 
ně charakteristické počasí? 

 

O sluníčku 
 
Byl horký letní den. Sluníčko na obloze svítilo a hřálo. Své horké paprsky 
vysílalo dolů na zem, na stromy, květiny, zahrady, louky, pole, lesy, rybníky, 
řeky, moře a jezera. Dívalo se dolů a starostlivě zahřívalo zem a nořilo své 
paprsky do vodních hladin, korun stromů, polí a zahrad, odkud jako dlouhým 
stéblem vysávalo kapky vody a v podobě malých kapiček páry je rozfoukávalo 
po čisté obloze. 
Najednou zafoukal zlehounka větřík a malé kapičky páry se začaly shlukovat do 
bílých obláčků. Obláčky pluly po obloze jeden za druhým a přibližovaly se k 
sobě tak, až se spojily v jeden velký mrak. Větřík se měnil v silnější a rychlejší 
vítr, jehož starostí a úkolem bylo na obloze najít ještě jeden velký mrak. A tak 
začal zběsile po obloze proudit. Létal, svištěl, honil mraky na potemnělé obloze 
a černé mraky již přikryly sluníčko. Vítr foukal i na zem, až se ohýbaly větve 
stromů. Konečně se mu podařilo najít druhý velký černý mrak a s oběma si začal 
hrát. Roztočil se na obloze tak, až se srazily!  

Vyskočil blesk, bylo slyšet velkou hromovou ránu a byla bouřka. Začal z mraků 
na zem padat déšť po velkých kapkách. Vtom se mezi mraky protlačily dlouhé 
sluneční paprsky, posvítily si na padající kapky deště a na obloze se ukázala 
barevná duha. Chvíli zdobila oblohu, a jakmile přestalo pršet, ztratila se právě 
tak, jako ty černé dešťové mraky. Sluníčko na obloze zase svítilo a hřálo. 

 



Hudební a pohybové činnosti 
 

Zacvič si a zazpívej s Míšou Růžičkovou písničku Jaro, léto, podzim, zima. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE 
 
Zazpívej si známou písničku „Prší, prší, jen se lije“. 
 

 
 
 

Protáhni se s říkankou. 

Deštník 
Venku prší jako z konve, (třepotat prsty) 
stoupli jsme si k oknu, (krok vpřed) 
cestou ven si vezmu deštník, (spojit ruce nad hlavou) 
nebo také zmoknu. (poskoky na místě) 
 
Černé mraky na obloze  (běh na místě) 
mají velkou sílu, (ukázat svaly) 
holčičky si spolu hrají (běh na místě) 
na dešťovou vílu. (ruce v bok, pohupování v kolenou) 
 
Deštníky jsou otevřené, (spojit ruce nad hlavou) 
voda se jim líbí, (otočit kolem své osy) 
vypadají skoro jako obrovité hřiby. (poskoky na místě).  
 



A kdo bude šikovný, může zkusit „Pozdrav slunci“. 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8 
 

 
Rozvoj předčtenářských dovedností 

 
Nauč se krátkou básničku. 
 

 
 

Na jakou hlásku začíná slovo duha? Vymysli další slova na písmeno D. 



 

 
 

Pojmenuj obrázky, rozděl slovo na slabiky a urči první a poslední písmeno. 
Vymyslíš další slova, která začínají na písmeno S, M, K, V, L, D ? 



A pro zábavu ještě pár hádanek na procvičení hlaviček. 
 

Běží, běží oblohou, 
přestože je bez nohou. 

Běží vpřed a nikdy zpět, 
rozsvěcuje celý svět. 

Naběhá se moc a moc, 
večer zajde – a je noc.   (slunce) 

Kdo to sviští na strništi, 
kdo to hvízdá jako svišti? 

Kdo to funí přes louky, 
bere lidem klobouky?   (vítr) 

 
Černá duchna nebem letí, 

za ní druhá a pak třetí. 
Zablýská se, prásk a rup! 

Vysype se plno krup.   (mrak) 
 

Slunce v dešti kreslí most, 
malým dětem pro radost.    (duha) 

 

Náměty na výtvarnou a pracovní činnost 

Zkus zapojit fantazii a namaluj neobvyklé sluníčko. Jaké použiješ barvy 
a kreslící nástroje je jen na tobě 

 



 

Procvič stříhání. Vytvoř sluníčko s duhou podle obrázku. 

Pokud máš doma modelínu, můžeš tvořit a tvoje výtvory mi vyfotit.  

 



Rozvoj matematických dovedností 

 



 

Vybarvi podle zadání:  1 - červená, 2 – modrá, 3 – růžová, 4 – žlutá,  

5 – fialová, 6 – hnědá. 



Grafomotorika 

 

 

 



 

 
 
 



A na závěr pár pracovních listů navíc. Spoj čarou správnou kombinaci. 
 
 
 

.  



 

 
 

Rozstříhej obrázky a nalep do správného sloupce. 



 
 

 
 

Vybarvi duhu. 


