
Od semínka k rostlince 
Milí medvídci, jelikož nemůžeme být, stále spolu v naší školce, připravili jsme 

pro vás činnosti na práci doma. Moc by nás potěšilo, kdyby jste, vaše výrobky, 

výkresy, pracovní listy po otevření školky donesli a následně udělali výstavu. 

 

Venku už nám začínají růst kytičky(slunce, vodu živiny). Zkuste si s maminkou, 

nebo tatínkem povídat o kytičkách, co potřebují rostlinky k životu. Jak rostlinky 

sejeme, sázíme, pečujeme o kytičky o zahrádku. Zkuste na zahrádce najít první 

jarní kytičky, můžete si z nich doma udělat výstavu.(sněženky, bledulky, 

petrklíče...) 

 



 

 

Vytleskávání slov: 

Na zahrádce pracujeme s nářadím, zkuste pojmenovat a vytleskat (rýč, 

hrabičky, motyka), slabikujeme, můžete zkusit určit první písmenka ve slově 

 

Práce s příběhem: 

Poproste maminku ať vám přečte Jarní příběh a následně s ním budete 

pracovat 



 

 



 

Otázky k příběhu: 

1- Co to jsou kočičky na stromech? 

2- Co dělají zvířátka na jaře? 

3- Co děláme na zahrádce? 

 

 

 

 



Básničky: 

Březen 

Březen to je měsíc jara, budí všechny květinky. 

Vstávejte a rozkvétejte, i když jste tak malinký! 

Sluníčko se na vás směje, už musíte vstávat! 

Paprsek, ten krásně hřeje, zkouší teplo dávat. 

 

Táta včera na venku  

Táta včera na venku , 

Našel první sněženku. 

Vedle petrklíč, 

Zima už je pryč. 

 

Poznávací činnosti: 

Rostlinky jsou různé, povídejte si s maminkou nad obrázky, hledejte rozdíly. 

Některé kytičky jsou s kořínkem a jiné s cibulkou.  Z čeho se kytičky skládají? 

(kořínek, nebo cibulka, stonek , listy květy) 



 

 



 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

Ukázky kytiček s cibulkou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázky kytiček s kořínkem 



 

 

Matematická představivost : 

Na zahrádce si zkuste utrhnout kytičku a dávejte jí před sebe, pod sebe, vedle 

sebe, nad sebe, za sebe. Můžete to zkusit s maminkou či sourozenci . – 

prostorová představivost 

Poproste maminku ať vám vytiskne pracovní listy a vypracujte je.  

Spočítejte kytičky v řádku a nakreslete stejný počet puntíků. 



 

Posloupnost- vytiskněte si pracovní list , vystříhejte jednotlivé obrázky a poté 

postupně nalepte. Jak probíhá sázení kytičky 



 

 

 



Grafomotorika 

Vyberte si pastelku správně ji uchopte. Dej pozor na správné držení tužky, 

položit do peřinky (tužka leží mezi palcem a ukazováčkem), konec 

tužky směřuje k loktu, úchop – palec a ukazováček drží tužku, na 

prostředníček si sedne 



 

 

 



 

Jazykové a literární vnímání 

Pohádka 

Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko v podání učitelů  

https://www.facebook.com/groups/materskeskoly/permalink/8856565856061

01/ 

Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko – pohádka 

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U 

 

Prohlížejte si knížky a časopisy, popisujte předměty 

Poslech čtené pohádky od maminky 

 

 

Hudební výchova 

Ospalá sněženka 

https://www.youtube.com/watch?v=NA28VBFoFmQ 

petrklíč popleta 

https://www.hudebkawolfgang.cz/petrklic/?fbclid=IwAR3yT5nJrt1e

WirDLT4D6WuA2CweTfcWk43Iz0PyWYkYtMahL24t17tdOdI 

jaro, jaro už je tu 

https://www.youtube.com/watch?v=fwKcQx4DXZ0 

 

- Zkuste si zazpívat společně s maminkou 
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Zkuste si vyrobit 

Sázení kytiček: 

Do plastového kelímku od jogurtu zasadíme semínko nějaké kytičky. 

Kelímek můžeme ozdobit omotáním krepového papíru a ovázáním 

mašličkou. 

Každý den budeme náš květináček pozorovat a zalévat, sledovat jak 

rostlinka roste. 

Květině můžeme zpívat písničku vstávej semínko holala z pohádky 

Křemílek a Vochomůrka. 

 

Trénujeme stříhání 

Poproste maminku ať vám půjčí malé nůžky a nějaké staré časopisy a 

zkuste hledat obrázky kytiček a poté je vystřihnout. Následně je 

můžete nalepit na papír  a donést do školky ukázat co jste všechno 

našli. 

 

 

 


