
Téma: JARO NA ZAHRÁDCE 
Záměr: Seznámit děti s probíhajícími změnami v přírodě s přicházejícím jarem, všímat si 
charakteristických rysů jara. 
Klíčové kompetence: Osvojit si elementární poznatky o světě lidí, který nás obklopuje, 
vnímat rozmanitosti a proměny přírody, orientovat se v ročních období – jejich střídání. 
 

Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností 

Dítě a jeho tělo 
Zvládnout plazení po břiše a na zádech 
pod nízkou překážkou. 
 

 
Na jaře se probouzí broučkové a my si nejdříve 
zahrajeme na ně – běh po třídě- orientace a reakce 
na signál. Při hře na žížaly se zkoušíme plazit po 
břiše i na zádech. Cvičíme jako zvířátka podle CD 
– D.Patrasové. 
Pohybová hra: Na včelky a na motýly 

Dítě a jeho psychika 
Pohotově reagovat odpovídajícím a 
ladným pohybem na změnu tempa, 
rytmu, výšky a intenzity hudebního 
doprovodu. 
 

 
Hrajeme si s jarní zahrádkou – kytičkami – 
pohybová hra „Jarní kalendář“, taneček ve 
dvojicích „ Na zahradě pod jabloní“-děti se snaží 
pohybově reagovat na změnu tempa, rytmu při 
známých melodií hraných na klavír.O-pakujeme 
písničku o broučkovi „Co schází jaru“ a 
seznamujeme se s Kosí písničkou. 

Dítě a ten druhý 
Zaměřit se na gramatickou správnost 
různých tvarů přídavných jmen. 
 

 
Společně procházíme námi vytvořenou zahrádkou 
na koberci – hrajeme si s obrázky jarních kytiček-
„Jaká je? 
Jak se tváří?“-na grafických listech doplňujeme 
kytičkám oči, nos, pusu…znázorňujeme veselé, 
smutné, zamračené obličeje kytiček. 

Dítě a společnost 
Učíme se dodržovat správný postup při 
skládání z barevného papíru podle 
pokynů učitelky. 
 

 
Na naší zahrádce chybí spousta kytiček, např. 
tulipán, a tak si zkusíme vytvořit. Skládáme podle 
přesného postupu, následně přilepíme na předem 
připravený papírový podklad a dokončíme tak celý 
obrázek. 

Dítě a svět 
Rozšiřovat a prohlubovat poznatky dětí 
o změnách v přírodě – o jarním období. 
 

Společně pozorujeme rychlení březových větviček, 
hrajeme si s obrázky jarních kytiček, povídáme si, 
které jsme již viděli na vycházkách – sněženky, 
bledulky, krokusy….a na které se můžeme těšit, 
které nám teptve vyrostou – tulipán, narcis, 
pampeliška…..Opakujeme pohybový taneček – 
Uvíjíme věneček, Jarní kalendář. 

 
Pobyt venku: Pozorujeme pučící jívu- kočičky, jehnědy, první jarní kytičky, učíme se 
jejich názvy. V lese posloucháme zpěv ptáčků. Na zahrádkách hledáme první jarní 
kytičky-petrklíč, sněženky, krokusy, pozorujeme některé práce na zahradách- řezání 
stromů, rytí záhonů. 

 
 


