
NÁVODY K AKTIVITÁM S DĚTMI  

TÉMA: „NA JAŘE, NA JAŘE ČÁP JEDE 

V KOČÁŘE“ 
- Povídejte si: „Čím se liší zima a jaro?“,  

- Jestli se vydáte s dětmi na procházku ven, zkuste si 

všimnout, co se od minulé procházky změnilo (počasí, 

teplota, květy, pupeny, ptáci…) 

- Pro rozvoj početních představ – podívejte se z okna 

v 10, ve 12, v 16 hodin a spočítejte, kolik jste viděli 

venku lidí, aut…(pokud z okna nikoho nevidíte, 

spočítejte třeba špinavé talířky, hrníčky, které v tu 

dobu máte doma v myčce nebo ve dřezu…)      

- Tolik kostek si naskládejte na tři hromádky (v 10, ve 12 

a v 16) a pak si řekněte, kdy bylo lidí (hrníčků…) nejmíň, 

nejvíc, stejně 

- Vezměte si blok nebo papír a udělejte si sledovací 

tabulku a do ní si tečkami poznačte zjištěný počet 

datum v 10 ve 12 v 16 

    

 

- Až půjdete na vycházku nebo na Vaši zahrádku, zkuste 

pojmenovat první jarní květiny, případně si je 

prohlédněte  v encyklopedii, atlase (v tomto případě 

můžete určitě využít i počítač...) 

- Starší děti – zkuste roztleskat názvy kytiček na slabiky 

a určit, co slyšíte na začátku  

- Zkuste něco vytvořit, nakreslit, vystřihnout, nalepit (viz 

obrázky) 

- Udělejte si sami jarní květinové pexeso 

- Využijte pracovní listy 



- Všechno na jaře voní – procvičte si čich – najděte doma 

10 věcí které zvláštně voní (aviváž, marmeláda, koření – 

hřebíček, majoránka, skořice, dobromysl, kokos, kmín, 

ocet…) a pak se taky venku nadechněte, jak voní jaro 

- Vyberte si kytičku, která se Vám líbí a zkuste o ní 

vymyslet legrační pohádku – kousek malý námořník, 

kousek velký námořník (klidně ji velcí námořníci můžou i 

zapsat) – vznikne nám vlastní pohádková kniha o 

kytičkách 

- Udělejme si společné fotoalbum – vyfoťte se, ať víme, 

co teďděláte a fotku (fotky) pošlete na školkový mail – 

my to všechno seřadíme a dáme fotoalbum na rajče, ať 

o sobě víme i teď. Taky to vytiskneme a až se udivíme, 

můžeme se podívat, co kdo dělal! 

- Zacvičte si s dětmi – Znáte rozpočítadlo „U potoka 

roste kvítí, říkají mu petrklíč?“ – vymyslete cvik pro 

toho, na koho to slovo padne, třeba 5 dřepů, kotrmelec, 

stoj na jedné noze, 10 skoků na jedné noze…, válení  

sudů…, buďte kreativní a vymyslete něco fakt těžkého! 

- Zazpívejte si „Jaro dělá pokusy“ 

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

- „Vozilo se na jaře“ 

    https://www.youtube.com/watch?v=ECyO8KIGZMUc 

- „Sluníčko, sluníčko popojdi maličko“ 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/patrasova-

dagmar/slunicko-slunicko-266865 

- Čtěte si – pohádku pro tento týden a cokoli, co máte 

doma, pokud se to bude hodit k jaru, tím líp (Včelí 

medvídci, Broučci, Křemílek a Vochomůrka…) 
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