
 

 
 

 

 
JARO PLNÉ 

PŘEKVAPENÍ 

15.3. – 19.3. 2021 
Cílem toho tématu je dětem přiblížit roční období jaro, při procházkách venku pozorovat 
jeho charakteristické počasí a probouzející se přírodu.    
Motivační pohádka: 

Jak vlaštovičky zachránily jaro 
 

     Bylo jednou jedno nebe a na tom nebi bydlela spousta mraků. Mraky byly šedivé, černé, bílé, tmavě modré.  
Nebe bylo pořád zamračené a mělo každý den špatnou náladu:  
„Ach jooo, kytičky už chtějí vykukovat z hlíny, ale ta je studená a zmrzlá, ptáčkové už chtějí zpívat tak, aby byli 
slyšet až za horami a na nebi je pořád zataženo a zima. Kde se jen to sluníčko schovává?“ 
     A tak to šlo každý den, nebíčko si stěžovalo, ale nikdo ho neposlouchal.  
„Kdopak mi pomůže, najít sluníčko? Kytičky ještě nemají sílu, vítr se schoval do skal, broučci spí a mláďátka se ještě 
nenarodila. Tak kdo mi pomůže?“ zpívalo dokola smutnou písničku.  
A jak tak zpívalo, uslyšeli ho ptáčkové a bylo jim divné, že tuhle písničku neznají. 
„Kdo to cvrliká takovou podivnou, smutnou notu? Co to je za ptáčka? To musíme zjistit.“ domlouvali se a hned 
letěli vzhůru až tam, odkud se písnička ozývala. Letěli vysoko a narazili na mraky.  
„Asi je ten zvláštní ptáček zpěváček až za mraky. Musíme mraky rozehnat“.  
Ptáčkové mávali křídly, klovali zobáčky a snažili se bojovat ze všech sil. Objevila se malá skulinka a za ní nádherné 
blankytné nebe. Mraky měly však převahu a ptáčkové na ně nestačili. 
     Unavené sýkorky, kosi i vrabčáci už to chtěli vzdát, ale najednou se ozvalo veselé švitoření kamarádek vlaštovek, 
které se vrátily domů, z dalekých krajů. 
„Copak to tu děláte, ptáčkové?“  
„Snažíme se pomoci nebíčku, odehnat mraky a zavolat sluníčko.“  
„To my vám rády pomůžeme.“ řekly vlaštovky a začaly stříhat ocásky, tak jako by na nich měly nůžky. Však taky 
ocásek vlaštovky vypadá trochu jako nůžky. 
     A skutečně to pomohlo. Mraky se začaly na mnoha místech protrhávat, za nimi vykouklo sluníčko, protáhlo se, 
zamrkalo a pohlédlo na svět: 
„Jéje, tady je práce, hned se do toho pustím.“ nadechlo se, odehnalo zbytek mraků a začalo plnou silou svítit.  
     Brzy se začala zem prohřívat, vše se zazelenalo, kytičky vystrčily hlavičky, ptáčkové zpívali od rána do večera a 
dokonce se probudila zvířátka ze zimního spánku. Na větvičkách vrby jívy se rozvinuly pupeny s kočičkami, to aby 



měly včelky co jíst. Motýlci i berušky se zvědavě rozhlíželi, jestli už je dost tepla, aby se mohli proletět. Sluníčko i 
krásně modré nebe vše sledovali a byli spokojení, že je jaro konečně tu!  
 

Otázky k příběhu: 1) Jakou barvu měly ošklivé mraky? 
2) Kdo pomohl ptáčkům mraky protrhat? 
3) Jak vypadá ocásek vlaštovky? 
4) Jakou barvu má sluníčko? 
5) Co se děje na jaře s přírodou? 

 
Otázky pro chytré hlavičky: 

1) Mají jaro i jinde na světě? Třeba v Egyptě? Nebo v Austrálii?  
2) Jak se řekne jaro anglicky? 
3) Kde přímo přezimují vlaštovky? 

 

 
Další pohádky, příběhy: Chaloupka na vršku – Jak píšťalka pomohla 

https://youtu.be/sae0yUM4Q_8 
 

Josef Lada - Jaro 
https://www.youtube.com/watch?v=3U_yb0XYRCY 
 

Jája a Pája : Jarní přání 
https://www.veselepohadky.cz/jaja-a-paja-jarni-prani/ 
 
Jarní pohádka  
https://www.youtube.com/watch?v=iDJ0sSjTQ6Q 
 
Angličtina – Flowers for kids 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WMgI0hFnkp0 
 
 

 
  Pomůcky: 

Pokusy, objevy: Spolupráce děti + rodiče: 
Rodič může skládat, děti nazdobit, vymalovat…… 
 
„Táto, udělej vlaštovku“ 
Složit vlaštovku vypadá jako banální věc.  Ale schválně 
to zkuste, tatínkové, maminky, jestli jste z dob dětství 
nezapomněli:  

1) extrémně jednoduchá vlaštovka:  

 Papír si před sebe položte na výšku 
a přeložte ho napůl (ohýbáte po kratší 
straně).  

 Horní rohy ohněte ke středové čáře 
a přeložte.  

 To, co vzniklo, po obou stranách ještě 
jednou ohněte ke středu a přeložte.  

 Složte strany k sobě (jako byste zavřeli 
knihu).  

papír  
návod v pdf ke stažení v 
příloze 

https://youtu.be/sae0yUM4Q_8
https://www.youtube.com/watch?v=3U_yb0XYRCY
https://www.veselepohadky.cz/jaja-a-paja-jarni-prani/
https://www.youtube.com/watch?v=iDJ0sSjTQ6Q
https://www.youtube.com/watch?v=WMgI0hFnkp0


 Vlaštovce ještě přihněte křidélka. 

 
2) vlaštovka se širokými křídly:  

 Papír opět položte na výšku a přeložte 
napůl (po kratší straně).  

 Horní rohy ohněte ke středové čáře 
a ohyb pořádně přihlaďte.  

 Špičatou část ohněte k sobě. Špička by 
měla skončit kousek nad hranou 
papíru. Pohlídejte si, aby součástí 
překladu byl i kus papíru, který jste 
v předchozím kroku neohnuli.  

 Oba horní rohy ohněte ke středové 
čáře jako v kroku 2.  

 Dole zůstane koukat špička 
předchozího skladu. Tu ohněte 
nahoru.  

 Vlaštovku přehněte tak, aby malý 
čumáček z kroku 5 byl na „břiše“ 
vlaštovky.  

 Ohněte vlaštovce křídla.  

 Na jejich konci udělejte ještě jeden 
malý sklad.  

 Nakonec vystřihněte i letky a ohněte 
je nahoru. 

 
 

 
3) vlaštovka „sršeň“  

 Papír výjimečně položíme naopak: 
širokou stranou k sobě.  



 Levý dolní roh přeložíme nahoru, 
uděláme sklad a opět rozložíme. Totéž 
uděláme i s levým horním rohem.  

 Konstrukci, která vznikne díky 
skladům, složíme do sebe. Tady to 
chce hodně trpělivosti. :-) Podívejte se 
na obrázek, jak má vypadat výsledek.  

 Položte si papír přes sebe tak, aby 
pomyslná šipka, kterou teď tvoří, 
ukazovala nahoru, a představte si 
vertikální čáru od špičky dolů. Čára je 
střed vlaštovky.  

 Horní vrstvu papíru ohněte na obou 
stranách nahoru podél čáry zespodu 
nahoru. Vedle osy vám tak vzniknou 
další malé dva trojúhelníky, 
dohromady tvoří kosočtverec.  

 Na těchto dvou malých trojúhelníčcích 
ještě jednou zopakujte ohýbání, opět 
zespodu nahoru. Výsledek připomíná 
konstrukci papírového draka.  

 Poslední konstrukci zase rozložte. 
Nepanikařte! Udělejte stejný ohyb, 
jen zeshora dolů. Z výsledných skladů 
vytvořte na obou stranách trčící 
„kusadlo“.  

 Špici celé vlaštovky ohněte nahoru 
podle obrázku. „Kusadla“ zůstávají na 
budoucím břiše vlaštovky.  

 Nepanikařte. Už můžete ohnout 
vlaštovku jako knihu a pustit se do 
křídel.  

 Ta složte jako v předchozím návodu. 

 Kusadla vytáhněte hezky dolů. Budou 
trčet jako podvozek letadla. 
A nakonec nahoře vystřihněte letky. 
 

  
 
 

  



Poznávací aktivity: 
 
Dějová posloupnost  
(viz příloha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarní kytičky : 
 
-kolik je na obrázku 
žlutých kytiček ? 
-kolik je červených 
kytiček ? 
-kde je sněženka ? 
-kolik kytiček má 
modrou barvu? 
- jakou barvu má 
kytička vpravo dole ? 
 
 
 
 
 

 
 
Jak vyroste kytička ? Očíslujte obrázky 
podle správného pořadí. 

 
 

 

 

file:///C:/Users/ntb05-15/Desktop/dějová%20posloupnost%20rostlina.docx


Jarní procházka  Vyfoťte a pošlete nám  první jarní kytičky 
,které se vám venku  podařilo najít. 

Pohybové aktivity: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozdrav slunci s básničkou 

 

                                   
                                               

                                           
                                               
                                                                                              
                                                                         
                                                                                                         
      
 
                                                                                     
 
                                                                         
                                                                                                 
      
 

 

Výtvarné aktivity:  Nakreslete obrázek k pohádce „Jak 

vlaštovičky zachránily jaro“ – viz úvod 

motivační pohádka 

 

 Ptáčci v hnízdečku  
- z proužků papíru si připravte hnízdečko. 
Ptáčky zkuste vyrobit z nabarveného vajíčka, 
ke kterému přilepíte křidélka, zobáček a 
dokreslíte fixem oči.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Proužky hnědého papíru 
Vyfouknuté vajíčko 
Barevné papíry 
Permanentní fix 

 
 

Básnička, říkadlo: Přišlo jaro do vsi, 
Kde jsi, zimo, kde jsi? 
Byla zima mezi náma 
A teď už je za horama. 
Hú hú hú – jaro už je tu! 
 

 



 
 
 

O Slunci 

Zlatou barvu sype z výšky 
na podběl a pampelišky, 
ze snů budí sedmikrásky, 
dětem hladí něžně vlásky. 
 
Čaruje smích do všech tváří, 
hřeje v srdci, v očích září, 
nosí lásku a klid duší, 
slunce v lidech světu sluší. 

 
 

Písnička:  Jaro v hudbě: 
 Dáda Patrasová - JARO 

 J.Uhlíř, Z.Svěrák - Jaro dělá pokusy 

 Dáda Patrasová - Brouci na jaře 
 

 
 

 

Pracovní listy: Dokresli vlaštovky 
Pospojuj stejné dvojice kvítků 
Přiřaď k sobě správný počet 
 
 

 

Závěrečné opakování: 
 

 Kdo a co se všechno na jaře probouzí? 

 Jak se říká kvetoucím pupenům vrby jívy? 

  Znáte nějaké ptáčky? Vyjmenujte alespoň 3 

  Znáte nějaké jarní kytičky? Vyjmenujte alespoň 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.predskolaci.cz/o-slunci/26234
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/patrasova-dagmar/jaro-246816
http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/uhlir-jaroslav-a-sverak-zdenek/jaro-dela-pokusy-138937
http://www.youtube.com/watch?v=fp2qQyyJwUY


 

 

 

 

 

Dokresli vlaštovky 

 

 

 

http://fejlesztomuhely.blogspot.hu/p/feladatlapok.html 

http://fejlesztomuhely.blogspot.hu/p/feladatlapok.html


 

 

 

 

Dokresli vlaštovky 

 



 

https://i.pinimg.com/564x/03/87/46/0387460a0f6ee88d3eafb741ae59864e.jpg 

 

 

 

 

 

 

https://i.pinimg.com/564x/4a/57/10/4a57106dc77e81933bd0cde9e267eec3.jpg 

https://i.pinimg.com/564x/03/87/46/0387460a0f6ee88d3eafb741ae59864e.jpg
https://i.pinimg.com/564x/4a/57/10/4a57106dc77e81933bd0cde9e267eec3.jpg


 

 

 

Přiřaď k sobě správný počet 

 

https://i.pinimg.com/564x/61/b6/40/61b64091631fd45ec1f720f9e6322bbf.jpg 

 

https://i.pinimg.com/564x/61/b6/40/61b64091631fd45ec1f720f9e6322bbf.jpg


 

 

 

Použité zdroje:  

Pohádka „Jak vlaštovičky zachránily jaro“ Jaroslava Sloupová 
Říkanka  „O slunci“ Alena Gondeková   https://www.predskolaci.cz/o-slunci/26234#more-26234 
Obrázek „ptáčci v hnízdečku“ zdroj https://my-life-my-passion-my-choice.blogspot.com 
Vlaštovky zdroj https://tchiboblog.cz/jak-slozit-vlastovku/ 
 

https://www.predskolaci.cz/o-slunci/26234#more-26234
https://my-life-my-passion-my-choice.blogspot.com/
https://tchiboblog.cz/jak-slozit-vlastovku/

