
Téma: JAK SE RODÍ JARO 
Záměr: Seznamování dětí s probouzející se jarní přírodou a rostlinami, péče o rostliny - jak 
vznikají, praktické zkušenosti. 
Klíčové kompetence: Posilování kladného vztahu k přírodě, soustředěně pozorujeme, 
zkoumáme a objevujeme, poznáváme proměny přírody 
 
 

Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností 
Dítě a jeho tělo 
 
Umět správně provést skok do výšky, 
nebát se a zkusit ji postupně zvedat  

Jak roste tráva - motivované cvičení - v lehu 
semínko spí, pomalu roste do výponu, kývá se ve 
větru, sluníčko na nás svítí, padá deštík apod. 
Procvičíme si skok do výšky přes nataženou gumu 
z místa i s rozeběhem, postupně zvyšujeme výšku 
PH - Na vrabce a kocoura 

Dítě a jeho psychika 
 
Při zpěvu písně se inspirovat 
předváděním prací na zahradě, 
poznávat písně podle melodie 

Zahrajeme si hru Na zahradníka - zahradník na své 
zahrádce zasadí semínka, zalévá je a vyrostou mu 
písničky - hudební hádanky - poznáš píseň podle 
melodie (opakování písní) 
Hřej, sluníčko, hřej - rytmická deklamace, 
pohybem vyjádříme melodii 
Seznámení s písní Co schází jaru 

Dítě a ten druhý 
 
Vyslechnutí čtené pohádky, kladení 
otázek, diskuze 

Poslechneme si pohádku Jak Křemílek s 
Vochomůrkou zasadili semínko - rozhovor s dětmi 
co všechno je potřeba, aby kytičky správně rostly, 
vliv jarního počasí na přírodu 
Zpěv písně Šel zahradník do zahrady 
Pohybové vyjádření jak roste květina 
Práce s grafomotorickým listem - zaléváme 
konvičkou - prší 

Dítě a společnost 
 
Všímat si barev a tvarů květů, volit 
charakteristické barvy pro vyjádření 
zážitků z přírody 

Na vycházkách pozorujeme sněženky a pučící 
kočičky, jejich barvy a tvary 
- malování větviček, celou plochou štětce na ně 
obtiskujeme bílou barvou kočičky (střídavě na 
každou stranu) 
- vystřihování sněženek z bílého papíru, lepení na 
zelený podklad, dokreslení stonku a listů 

Dítě a svět 
 
Na základě experimentu zjistit, co 
všechno potřebují rostliny k růstu 

Povídáme si o rostlinách, co všechno potřebují ke 
svému růstu, kde najdeme semínka v květinách, co 
s nimi musíme udělat, pozorujeme klíčení semen 
Každý si sám připraví květináček, do kterého si 
nasype hlínu, zasadí semínko a stará se o ně po 
celou dobu růstu (co všechno k tomu rostliny 
potřebují) 
Co by se stalo, kdybychom se nestarali - pokus se 
semínkem (zima, tma a bez vody) 

 
Pobyt venku:    Přímé pozorování přírody, objevování znaků jara - co se líbí a nelíbí 
sluníčku, sledovat a komentovat okolní prostředí. Pozorování sněženek v zahradách, na jakém 
keři rostou kočičky. Naslouchat zvukům v přírodě - první zpěv ptáků. 
 


