
ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Téma: Jak přichází jaro – Sluníčko probouzí přírodu, zvyky a tradice (Morana) 

 

Březen  

      Březen to je měsíc jara, 

      Budí všechny květinky. 

      ,,Vstávejte a rozkvétejte, 

      I když jste jen malinký!“ 

 

Grafomotorická cvičení: 

Úkol: dbát na správný úchop tužky, správnost provedení a správné sezení při práci u stolu 

 Poznáš kytičku na obrázku? Vezmi si tužku nebo pastelku a obtáhni ji (příloha č. 1). 

 Zima pomalu končí a vykukuje nám sluníčko. Vezmi si správnou pastelku a dokresli 

mu paprsky. Sluníčko potom vybarvi také (příloha č. 2). 

 Tužkou obtáhni podle teček sluníčku paprsky. Zkusíš je spočítat? Obrázek si potom 

vybarvi (příloha č. 3). 

 Dokresli obrázek – mraky, sluníčku paprsky a vlnky na řece, kde stojí Morana. 

Obrázek můžeš vybarvit (příloha č. 4). 

 

Matematicko – logické operace:  

Úkol: rozvíjet předmatematické představy, počítání, odlišnost v řadě, prostorovou 

představivost, zopakovat geometrické tvary 

 Podívej se na květinové zahrádky. Poznáš, jaký mají geometrický tvar? Spočítej, kolik 

kytiček má každá zahrádka a podle toho nakresli do menších políček tečky (příloha 

č.5). 

 V každém řádku je u kytiček číslovka. Podle ní vybarvi správnou barvou počet 

kytiček. Poznáš, o jaké kytičky se jedná? (příloha č. 6) 

 Byl/a jsi někdy v květinářství? Můžeme tam vidět spoustu různých druhů kytiček. 

S pomocí dospělého je zkus pojmenovat a vybarvi v každé váze tolik kytiček, kolik je 

na ní teček (příloha č. 7). 

 Do políčka vlevo nakresli tolik teček, kolik je v každém řádku kytiček. Obrázek si pak 

můžeš vybarvit (příloha č. 8). 

 Popros dospělého, aby ti přečetl zadání a vyplň pracovní list. Stíny sněženky 

zakroužkuj zelenou pastelkou a stíny bledule žlutou (příloha č. 9). 



 Vyplň pracovní list dle zadání. Spolupracuj s dospělým (příloha č. 10). 

 Pojmenuj geometrické tvary, které jsou dole pod obrázkem. Podle barev je vybarvi na 

Moraně (příloha č. 11). 

 

Procvičování barev – omalovánky, pracovní listy:  

Úkol: procvičit barvy a znaky jara, nepřetahovat při vykreslování 

 Na pracovním listě si prohlédni obrázky a dvojice, které patří k sobě, spoj čarou. 

Potom obrázky vybarvi (příloha č. 12). 

 Bludiště – nakresli včelce cestu ke kytičce (příloha č. 13). 

 Jak se jmenují květinky na obrázku? Vybarvi je správnými barvami (příloha č. 14). 

 S pomocí dospělého pojmenuj a vybarvi květiny. Můžeš použít atlas květin nebo 

internet. Po tečkovaných čarách potom obkresli a vybarvi sluníčko (příloha č. 15). 

 Jarní kvítky pojmenuj a vybarvi je správnou barvou. Do volného rámečku nakresli ten, 

který se ti líbí nejvíce (příloha č. 16). 

 Všechny obrázky, které patří k jaru vybarvi. Jeden obrázek do jara nepatří. Do kterého 

ročního období by si ho zařadil/a? (příloha č. 17) 

 S pomocí dospělého zkus vyluštit jarní křížovku (příloha č. 18). 

 Vybarvi si omalovánku Morany podle obrázků nebo dle své fantazie (příloha č. 19). 

 

 

Jazyková chvilka a komunikace:  

Úkol: rozvíjet komunikační schopnosti, slovní zásobu, rytmické cítění, pozornost a 

představivost 

 Povídej si s dospělým o jaru. Co se děje na obrázku? Jaké změny přináší jaro? Co 

znamená pranostika: ,,Březen, za kamna vlezem?“ (příloha č. 20). 

 Vytleskej slova: jaro, sněženka, bledule, Morana, Březen. Kolikrát jsi tleskl? Jaké 

písmeno slyšíš na začátku slova? Jaké další slova tě napadnou na toto písmeno?  

 Přečti si s dospělým pracovní list. Co vše se můžeš dozvědět o jaru? Jaké jsou první 

jarní kytičky a kteří ptáčci přilétají z teplých krajin? Zkus odpovědět na otázky v kvízu 

vpravo (příloha č. 21). 

 Do MŠ k nám přišel dopis, který zaslalo jarní Sluníčko. Bohužel si ho ve školce 

nemůžeme spolu přečíst, tak vám ho posíláme domů. Zkus poprosit dospělého nebo 

staršího sourozence, aby ti jej přečetl (příloha č. 22). 

 Podívej se na obrázky Morany a popiš ji (z čeho je vyrobená, co má na sobě – barvy). 

Co je to Morana? Povídej si s dospělým (příloha č. 23). Jako inspirace může sloužit 

příběh o Moraně (viz příloha č. 31). 

 

 



Výtvarné tvoření, práce s papírem – vybarvování, stříhání, lepení:  

Úkol: dbát na správný úchop nůžek, plynulé a přesné stříhání, rozvíjet jemnou motoriku, dbát 

na čistotu práce při lepení lepidlem a práci s barvami 

 Vyrob si klíč, který odemyká jaro. Jako inspirace a šablona ti může posloužit příloha 

č. 24, nebo jej můžeš vyrobit dle své fantazie.  

 Na papír A4 nakresli nebo nalep květinky a do jejich středu napiš čísla 1 – 5. Dokresli 

jim stonek. Prstíkem namočeným v barvě jim udělej tolik lístečků, kolik je napsáno 

v jejich středu (příloha č. 25). 

 Podle přílohy č. 26 si zkus poskládat sněženku. Poté ji nalep na barevný papír, 

dokresli stonek a travičku.  

 Morana tangram – vybarvi si obrázek a poté ho libovolně rozstříhej. Poté ho zkus opět 

složit (příloha č. 27). 

 

Esteticko-výchovné činnosti (literárně-dramatické, hudební):  

Úkol: procvičit paměť a pozornost, rozvíjet rytmus a fantazii, porozumět čtenému textu 

 Nauč se písničku Travička zelená. K písničce si můžeš zkusit vytleskat její rytmus. 

Použij ruce, nebo jiný nástroj doma (lžičky, vařečky, tužky) nebo v přírodě (kamínky, 

dřívka – větvičky).  (příloha č. 28). 

 Popros dospělého, aby ti před spaním přečetl pohádku  Jak krtek a skřivánek přivolali 

jaro (příloha č. 29). 

 Víš, jaká je první jarní kytička? Popros dospělého nebo staršího sourozence, aby ti o ní 

přečetl básničku. Potom se ji pokus naučit (příloha č. 30). 

 Popros dospělého, aby ti přečetl o lidové tradici tzv. Moreně. Co je to Morena? Kdy se 

vynáší a proč? Jak vypadala a z čeho se vyráběla? Na tyto otázky ti odpoví právě 

tradiční příběh z knihy Český rok (příloha č. 31). 

 Zkus se naučit písničku o Moraně – Přišla Morana do vesnice (příloha č. 32) nebo 

Voláme jaro (příloha č. 33). 

 Zkus se naučit básničku, která souvisí s Moranou - Zimo, zimo, táhni pryč (příloha č. 

34). 

 Básnička s pohybem – zkus se naučit básničku a připoj k ní pohyb (příloha č. 35). 

 

Doplňkové úkoly, pohybové a didaktické hry: 

 Pozdrav Slunci - zkus si třeba i s dospělým nebo sourozencem podle pracovního listu 

zacvičit pozdrav Slunci. Toto cvičení pak můžeš cvičit každé ráno (příloha č. 36). 

 Vyjdi si s dospělým na procházku po okolí a pozoruj, jaké změny můžeme vidět 

v přírodě. Už jsi venku viděl/a první jarní kytičku?  
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