
Ahoj kamarádi! 

Tak už je tu konečně jaro! Kdy že přišlo??? Že jste si nevšimli??  No není divu! Dnes celý 
den poletoval sníh, a jaro zůstalo někde schované.  Jaro letos začalo podle kalendáře – a 
hlavně podle toho, jakou má naše země polohu vůči slunci – v sobotu  dopoledne – 20. 
března. Příští rok přijde o den později – 21. března.  Ale já bych řekla, že to opravdické jaro 
s teplíčkem a sluníčkem přijde teprve až ve čtvrtek.  Nevím jak vy, ale já už se moc těším, 
až sundám konečně zimní bundu a čepici.  

Teplíčko jistě vytáhne všechny lidi do zahrádek, aby tomu jaru trochu napomohli.  

Děti, co se všechno dělá na jaře na zahradě? Zkuste si vzpomenout, alespoň na 3 činnosti. 

A když už jsme u těch zahradníků, podívejte se na pohádku: 

https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U 

Děti, jaká rostlinka dvěma zahradníkům vyrostla? Zapamatovali jste si, jak se jmenovala? 

Víte, co všechno potřebuje semínko, aby mohlo vyklíčit?  

Zkuste si udělat malý pokus. Poproste maminku o 3 stejná semínka – třeba hrášku, nebo 
fazole, nebo čočky a tři mističky nebo víčka s kousíčkem vaty.. Na malou mističku dejte 
kousíček vaty, na něj semínko a trochu zalijte. Ale malinko! Aby semínko nebylo utopené! To 
by potřebovalo polovací kruh!  1 mističku se semínkem dejte do skříně, kde nebude světlo. 
Druhou ven za okno, a třetí do pokoje na okno. Semínka každý den pozorujte a případně 
trošičku zalijte a sledujte, jak se kterému semínku daří. Pak již bude pro vás hračka, 
odpovědět na předchozí otázku. 

A aby nám čas, než semínka vyklíčí, krásně ubíhal, můžete se naučit krátkou říkanku: 

Semínko se probudilo, 
z hlíny lístek vystrčilo. 
Pak hned druhý také třetí, 
-milé děti, ten čas letí! 

Semínko se rozesmálo, 
ono už je vážně jaro!  
Vyndám lístky, vyndám kvítí, 
jen ať na ně slunce svítí! 

 

Ještě neklíčí??? Nevadí, zkuste zatím procvičit ručičky u pracovních listů. 

 



A nebo pro zamyšlení přikládám pár hádanek: 

Hřeje, co mu síly stačí, 

kytičky to těší, 

směje se na kluky ptačí, 

na auta i pěší. 

(sluníčko) 

 

Pod zemí si cesty hloubí 

až na naši zahrádku, 

babička se na něj zlobí, 

když udělá hromádku. 

(krtek) 

 

Zahradník ji okopává, 

V hlíně klíčí semínka. 

Až vyroste, bude zdravá, 

Nastrouhá ji maminka. 

(mrkev) 

A jestli ještě nevyklíčilo, nezbývá, než se jít proběhnout ven na zahrádku.  Na zahrádce 
udělejte: 

10 dřepů, 10 skoků a  10 kroků pozadu    

Milí kamarádi, to je pro tento týden vše. Tak ať se vám daří nejen při práci na zadaných 
úkolech, ale hlavně ať se venku krásně proběhnete a nadýcháte čerstvého jarního vzduchu, 
aby vás naplnil příjemnou jarní náladou. 

Vaše Hanka 


