
 

 

                          Vážení rodičia, drahí škôlkari!  

 

Už je to nejaký čas, čo sa Vám prihovárame prostredníctvom 

našej internetovej stránky. Veríme, že sa Vám darí súčasnú 

situáciu zvládať dobre a že sa už čoskoro stretneme v našej 

materskej škole s úsmevom na tvári.                                                                          

Vaše pani učiteľky sa pre Vás pravidelne snažia vyberať 

zaujímavé aktivity, pri ktorých sa nielen zabavíte, ale aj niečo 

nové naučíte.  

A s novým týždňom prichádza aj nová téma, ktorou je:  

             Jarná rozprávka, znaky jari a zvyky. 

 



 

 

Porozprávajte sa s deťmi o blížiacom sa ročnom období – jari, hovorte 

o tom ako sa príroda mení vplyvom jari, spomeňte jarný zvyk zanášania 

Moreny.  

Jarné prebudenie 

Posledný sneh už sa topí, 

slniečko viac ohrieva,  

nezostanú ani stopy, 

to je ale nádhera! 

Príroda sa zobúdza, 

všetko krásne kvitne, 

snežienka je prvý kvet, 

čo nám náladu zdvihne. 

 

Jarná báseň 

Posledný sneh už sa topí, 

slniečko viac ohrieva, 

nezostanú ani stopy, 

to je ale nádhera! 

Príroda sa zobúdza, 

všetko krásne kvitne, 

snežienka je prvý kvet, 

čo nám náladu zdvihne. 



 

 

Ø  Spolu s deťmi si pomenujte jednotlivé kvietky na obrázkoch 

(vyzvite dieťa aby opísalo ich farbu, tvar a porovnalo čo 

majú spoločné a rozdielne). 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Ø  Rozstrihajte obrázok na pásiky a nechajte dieťa, aby ho 
usporiadalo do správneho poradia podľa čísel.  

 

 

 



 

 

Ø  Pracovný list – priraď a čiarou spoj krhličku ku kvietku 
podľa rovnakej farby.   

 



 

 

Ø Súvislými čiarami spoj prerušované čiary a obrázok vyfarbi.  

 



 

 

Ø  Súvislými čiarami spoj prerušované čiary a obrázok vyfarbi.  
 

 

 



 

 

Ø Vyfarbi jednotlivé kvietky takou farbou, akou je kvietok nad 
nimi.

 
 

 



 

 

Ø  Z vatových tampónov a farebného papiera si vytvorte 
obrázok s jarnou tematikou.  

 

 



 

 

Ø Vymaľuj jarné kvety a pomenuj ich. Môžeš si pomôcť 
obrázkami vyššie.  

Ø  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Na záver si spolu s deťmi zaspievajte jarnú pieseň s názvom: 
„JAR JE TU“. Pieseň sa spieva na melódiu známej ľudovej piesne 
„ Prší, prší“.   

Snežienky a konvalinky 
vítajú jar pomalinky. 
Slnka lúče hrejú svet, 
chladnej zimy zrazu niet. 
 
Včielky bzučia, vtáčik spieva, 
príroda sa prebudila. 
Zelená sa záhrada, 
to je ale paráda. 
  
Prileteli lastovičky, 
sadnime si na lavičky. 
Pozorujme zvieratká, 
ako majú mláďatká. 
 
Jar je skvelá, všetci vieme, 
na zimu hneď zabudneme. 
Prvosienky, púpavy, 
jar nám úsmev vyčarí. 

 


