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PŘÍRODA SE PROBOUZÍ  

KVĚTINY  
Mezi tím, co naše školka odpočívá, se příroda začala probouzet. Květiny a stromy 

rozkvétají, tráva se začíná zelenat, ptáčci zpívat a dny se pomalu prodlužují. Tento 

týden se zaměříme na změny, které se ději u rostlin, a na to, co vše nám květiny, 

bylinky a stromy mohou nabídnout. 

 

1. Z MALINKÉHO SEMÍNKA 

- zkus si do skleničky zasadit nějaké semínko či rostlinku (fazole, hrášek, 

slunečnici,  cibuli, řeřichu,…) a pozoruj, co se bude dít. O zasazená semínka je 

potřeba každý den starat a pokud se vám podaří, ozdobí později naši školkovou 

zahrádku nebo si můžete udělat zdravou svačinku. Jako inspiraci použij obrázky 

nebo následující video: 

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

 

 

  

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


2. KYTIČKOVÉ TVOŘENÍ 

- školka sice odpočívá, ale my paní učitelky s paní kuchařkou a s paní uklízečkou 

ne. Uklízíme všechny prostory školky, šijeme roušky, chystáme pomůcky pro 

učení, až se k nám vrátíte. Často o vás, dětech, mluvíme a je nám moc smutno. 

Myslíte, že byste nám udělali radost s nějakým jarním obrázkem, který byste nám 

do školky poslali? Nebo třeba, když půjdete na vycházku hodili do schránky? 

Fantazii se meze nekladou a pro inspiraci přikládáme pár obrázků. Moc se na vaše 

výtvory těšíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ROSTLINKY KTERÉ LÉČÍ I CHUTNAJÍ 

- určitě i vzpomenete, jak máme ve školce ke svačince různé bylinky (pažitka, 

řeřicha, rukola,…). Až bude maminka vařit oběd či večeři, zeptej se, zda nějaké 

bylinky používá. Pokud ano, zkus si přivonět a ochutnat. Až se potkáme, 

popovídáme si, kdo co ochutnal a jaké to bylo. 

 

Tipy na jarní bylinkové „vaření“, které zvládnou i děti: 

o Bylinkové čaje - mátový, meduňkový, jahodový,… 

o Chleba s lučinou a řeřichou 

o Různé pomazánky s bylinkami 

 

 

4. HERBÁŘ 

- víš, co je to herbář? Herbář je kniha plná rostlin. My si zkusíme vytvořit herbář 

bylinek a květin. Popros maminku nebo tatínka a běžte na procházku najít 

nějakou květinu nebo bylinku. Až ji najdeš, dejte ji vylisovat mezi noviny a knihy. 

Lisovat můžeš i více bylinek a rostlinek. Do herbáře přidej ty, které tě zaujmou. Až 

se potkáme ve školce, vytvoříme si VELKÝ ŠKOLKOVÝ HERBÁŘ.  

 



5. JAK ROSTE KYTIČKA? 

- popros rodiče, aby ti vytiskli následující obrázek. Vystřihni kolečka dolep je ve 

směru hodinových ručiček (podle šipek) tak, jak kytička roste. Zkus mamince nebo 

tatínkovi popovídat, co vše kytička potřebuje, aby rostla a aby se jí dařilo. 

 



6. POZNÁŠ KVĚTINY 

- podívej se na následující obrázek a zkus pojmenovat kytičky. Poznáš, na jakou 

hlásku začínají a končí? A poznáš podle vytleskání, kolik slabik každý název má? A 

co hádanky? Maminka nebo tatínek ti může říkat - jaká kytička je vlevo nahoře, 

která kytička je vedle narcisky, jaká kytička roste na jaře jako první, jaká kytička 

má fialovou barvu… a mnoho další hádanek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. POČÍTÁNÍ A BARVY 

- a máme tu poslední činnost - abychom nezůstali jen u papíru, můžete si 

pomocí kytiček procvičit počítání a barvy na následujících videích. Větší děti si 

můžou procvičit i číslice, přiřazování počtu k číslici, určování méně a více,… 

 

Počítání kytiček 

https://www.youtube.com/watch?v=FVY3MvspHK0 

 

Poznávání barev 

https://www.youtube.com/watch?v=aRjKLCbUmm0 

 

 

Milé děti a milí rodiče, užívejte jarní dny v co největší pohodě, 

nešetřete úsměvy a užívejte si každý den. Těšíme se, že až se potkáme 

ve školce, tak si o všech vašich společných činnostech budeme povídat. 
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