
ÚKOLY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

Téma: Jak přichází jaro – Co potřebuje rostlina k životu 

 

Na louce to krásně voní, 

kytičky tam hlavu kloní. 

Sluníčko je ohřálo, 

vodičku jim nedalo. 

A tak prosí deštíček,  

dej nám trochu kapiček. 

 

 

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 dokresli jim květy. Jaké 

mohou mít barvy? (příloha č. 1) 

✓ Na obrázku pojmenuj zeleninu a ve spodní části dokresli záhonek. Obrázek potom 

vybarvi správnými barvami (příloha č. 2). 

✓ Na obrázku jsou tři rostlinky. Poznáš, která je mák, která fazolka a která je slunečnice? 

Přečti si s dospělým básničku a vyplň pracovní list dle zadání dole pod čarou (příloha 

č. 3). 

✓ Vezmi si pastelku a obtáhni sluníčko a květinky dole na obrázku. Potom správně 

pojmenuj a vybarvi všechny květy. Víš, kde rostou (zahrada, louka, les) a které z nich 

jsou léčivé? Při jejich poznávání můžeš využít encyklopedii rostlin, internet nebo se 

můžeš poradit s dospělým (příloha č. 4). 

✓ Vezmi si do ruky tužku a obtáhni vrchní řádek travičky. Potom pokračuj druhým 

řádkem, kde travičku dokreslíš. Nakonec vybarvi kytičky nahoře. Poznáš, o jaké 

kytičky se jedná? (příloha č. 5) 

 

Matematicko – logické operace:  

Úkol: rozvíjet předmatematické představy, počítání, prostorové pojmy – vpravo, vlevo, před, 

za, a pojmy – více x méně x stejně 

✓ Poznáš, kterých kytiček je v řádku méně a kterých více? Spočítej kytičky a v každé 

buňce vpravo udělej pastelkou tolik teček, kolik jsi napočítal kytiček (příloha č. 6). 



✓ Prohlédni si jarní květinovou zahrádku. Vezmi si pastelky a květiny vybarvuj dle 

pokynů dospělého – zadání níže (příloha č. 7). 

✓ Vyplň pracovní list dle zadání (příloha č. 8). 

✓ Vyplň dle zadání – ke každé kostce vpravo přiřaď obrázek se stejným počtem (příloha 

č. 9). 

 

Procvičování barev – omalovánky, pracovní listy:  

Úkol: procvičit barvy a jarní květy, nepřetahovat při vykreslování 

✓ Pojmenuj jarní kvítka na obrázku a vybarvi je správnými barvami (příloha č. 10). 

 

 

Jazyková chvilka a komunikace:  

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

představivost 

✓ Povídej si s dospělým o jaru a rostlině. Z čeho rostlinka vyroste? Co potřebuje 

rostlinka k životu? Jaké může mít využití?  

✓ Vytleskej slova: sněženka, tulipán, kopřiva, sedmikráska, podběl, petrklíč, semínko, 

déšť, včela, úl. Kolikrát jsi tleskl? Jaké písmeno slyšíš na začátku slova? Jaké další 

slova tě napadnou na toto písmeno? Napadnou tě ještě nějaké jarní květinky? 

 

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  

✓ Vyrob si včelku ze srdíček. Budeš potřebovat žlutý a černý papír. Jako inspirace ti 

poslouží příloha č. 11. Zamysli se nad tím, jak souvisejí včelky s květinami a co je 

jejich prací v přírodě?  

  

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

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

✓ Zkus se naučit básničku o semínku (příloha č. 12). 

✓ Zopakuj si písničku, kterou jsme se učili ve školce Šel zahradník. 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. 13) 

✓ Popros dospělého, aby ti před spaním přečetl pohádku Krtek a semínko (příloha č. 14). 



Doplňkové úkoly, pohybové a didaktické hry: 

✓ Vypěstuj si svou vlastní jarní zahrádku. Budeš potřebovat kelímek a zeminu nebo 

vatu, kde si vysadíš semínka (např. řeřicha, pažitka, ředkev). Sleduj, co se se semínky 

děje. Za jak dlouho z nich vyrostla zelená rostlinka? Svou zahrádku si můžeš každý 

den vyfotit, abys věděl/a, jak rychle roste, nebo k rostlince zapíchnout špejli a každý 

den na ni označit, o jaký kousek povyrostla. Stejným způsobem můžeš nechat vyklíčit 

např. čočku.  

✓ Pokud ses o zahrádku staral/a dobře a ze semínek ti vyrostly rostlinky, zkus si 

společně s dospělým ze své úrody připravit jednoduchou pomazánku. Recepty a 

inspiraci na pomazánky naleznete níže:  

 

 

POMAZÁNKA Z ŘEŘICHY 

Čerstvou řeřichu propláchněte vodou a nasekejte nadrobno. Tvaroh a zakysanou smetanu 

smíchejte v míse s řeřichou a vše dobře promíchejte. Vzniklou směs ochuťte citronem, 

pepřem a kořením. Hotovou pomazánku můžete použít na jednohubky, bagetky nebo tmavý 

chléb. Dozdobte např. ředkvičkami. 

 

 

POMAZÁNKA Z KLÍČKŮ ČOČKY 

 

Ingredience:  

400g naklíčené čočky 

1 mrkev 

1 stroužek česneku 

1 lžička domácí hořčice nebo Bio Dijonské 

2 lžičky sušených pivovarských kvasnic 

1/2 lžičky mletého kmínu 

1 lžička majoránky 

1 lžíce bodlákového nebo olivového oleje 

1/2 citrónu 

mořská sůl 

pepř 

1 lžička mořských řas Dulse 

 

Naklíčenou čočku propláchneme a s hořčicí, olejem a citrónovou šťávou rozmixujeme. 

Přidáme najemno nastrouhanou mrkev, utřený česnek, kvasnice, koření a řasu. Osolíme a 

opepříme podle chuti, dobře promícháme a podáváme na kváskovém chlebu se zeleninou 

nebo klíčky. 

  

http://jak-jinak.blogspot.cz/2015/08/domaci-kvaskovy-chleb.html?view=flipcard
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