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BAREVNÉ JARO 
Ahoj děti,       

tento týden jsme si pro vás připravili téma BARVY.  

Tento týden nám začíná JARO a k jaru neodmyslitelně patří probouzení 

přírody, která pomalu začne hrát všemi barvami. Vyzkoušíme si některé 

barevné pokusy, naučíme se písničku a procvičíme si společně barvy, které 

známe a které máme okolo sebe      . 

 

1. BAREVNÉ HÁDANKY 

Pojďte děti, dětičky… 

Máte rádi básničky? 

Jaká ty si barvičko? 

tu, kterou má sluníčko? (žlutá) 

A co potom travička, 

jaká to je barvička, co posnídá kravička? (zelená) 

A co potom jahůdka, ta slaďounká dobrůtka? (červená) 

Jakou barvu bouřka má, když nám kapky posílá? (černá) 

A co naše slepička, co nám snáší vajíčka? (hnědá) 

A co třeba mandarinky, co jsem dostal od maminky? (oranžová) 

A co třeba nebe? Kouká se na tebe…. (modrá) 
 

  2. POJMENUJ A ZOPAKUJ SI BARVY! 😊 

 

Umíš pojmenovat barvy 

kuželek? Zkus vyjmenovat  

další věci, které mají tyto 

barvy!       

 

 



 

 3. BAREVNÝ POKUS!  

Uděláme si společně takový pokus. Budeme potřebovat dvouvrstvé ubrousky, 

nebo kuchyňské papírové utěrky (přeložené napůl). Na spodní vrstvu nakreslíme 

fixem obrázek (sluníčko, kytičku, duhu) a přikryjeme zpět vrchní vrstvou ubrousku 

(utěrky) tak, aby obrázek nebyl vidět. Poté nám maminka nebo tatínek 

nachystají misku s vodou a ubrousek s obrázkem pomalu ponoříme do vody. 

Obrázek se nám objeví na nepokreslené vrstvě ubrousku.  

Bravo! Pokus se povedl                   

 

 

 

4.  BAREVNÁ PŘEDSTAVIVOST 

V dalším úkolu budeme trénovat představivost!       

Zavři oči, a představuj si květinu, kterou maminka nebo tatínek řeknou. Zkus říct, 

jakou má barvu květina, kterou si představuješ.  

(růže, narcis, fialka, sněženka, vlčí mák, pampeliška, tulipán) 

 

 

 

 



5. OBLÍBENÁ BARVA 

K dalšímu úkolu budeš potřebovat věci k malování (pastelky, barvy, fixy aj.). 

Kterou barvu máš nejraději? Která je tvá oblíbená barva? Vyjmenuješ 

všechny věci, které mají tvou oblíbenou barvu? Nakresli na papír věci (jídlo, 

květina, zvířátko, oblečení, aj.), které mají tvou oblíbenou barvu!       

Popros maminku, aby tvé dílo vyfotila a tvůj výtvor nám pošli, abychom se 

mohli podívat, co vše jsi nakreslil/a. 

 

 

6. ZATANCUJTE SI A ZOPAKUJ SI BARVY 😊 

Poslechni si písničku o barvách. Zkus zatančit a zopakovat si barvy.       

https://www.youtube.com/watch?v=cInJoWhW22Q 

 

7. VYBARVI DUHU! 😊 

Duha je vždy krásně barevná! Uhodneš, jaké má barvy?  

Vezmi si všechny pastelky, které má duha a pěkně ji vybarvi. 

 

 

    

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cInJoWhW22Q


8. BAREVNÉ KVĚTINY 

Najdi na každém řádku vždy dvě stejné květinky a vybarvi je. Na první řádek 

použij modrou pastelku. Na druhý si vezmi červenou a žlutou. Třetí řádek bude 

růžová a na čtvrtém fialovou a zelenou.  

 

 

 

Milé děti a milí rodiče, užívejte první 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. 

                        

 

 

 

 


