
Vážení rodiče, 
 
zasílám Vám tento email s přílohou. Jedná se o týdenní plán na téma: „Jarní květiny“, který 
bychom s dětmi tento týden plnili. Aktivity jsou opět dobrovolné, ale budeme rády za 
jakoukoliv zpětnou vazbu emailem (jako předmět opět uveďte: PRO ŽABIČKY). 
 
Hanka 
 
 
Básnička – není k tématu „Jarní květiny“, ale hodí se k současné situaci J 
 
Básnička o roušce 
 
Dvě gumičky za ouška, 
nosík mi teď schová rouška. 
 
Mám zakrytou pusinku, 
stále vidím maminku. 
 
Smějí se jí očka, 
v roušce je teď kočka. 
 
Když kráčíme společně, 
můžem dýchat bezpečně. 
 
Nosík vždy schovaný mám, 
očkama se usmívám. 
 
Poslyšte, dospělí i děti! 
Rouška teďka letí! 
 
Děláme to pro babičku, 
pro dědečka i tetičku. 
 
Rouškou druhé ochráníme 
a brzy se snad uvidíme. 
 
 
 
A ještě jedna jarní básnička J 
 
Vyšlo slunce, zasvítilo, 
na nebi se obrátilo. 
Každá kytka maličká 
radost má ze sluníčka. 
Ke slunci se naklání 
lístky z hlíny vyhání. 



Můžete zkusit i písničku J - Na jaře 
 
 
 
Vyrazte společně na procházku a zkuste hledat a poznávat kytičky J 
 
 
 
S dětmi můžete vytleskávat názvy květin – vytleskávání a počítání slabik 

- starší děti zkusí určit počáteční písmeno a vymyslet další slova na počáteční písmeno 
(k činnosti můžete využít obrázky kytiček J) 
 
S dětmi si každý den říkáme, jaký je den v týdnu, měsíc, roční období a počasí venku. 
Používáme k tomu kalendář na obrázku. (Ukažte ho dětem J) 

- dále zkoušíme s dětmi vyjmenovat:  - dny v týdnu  
- měsíce  
- roční období 

(Děti počítají na prstech, říkají počet. Ne všechny děti ještě umí samy vyjmenovat, některým 
stačí říct např. Pondělí a dále už pokračují bez pomoci J ) 
 
 
Výtvarná činnost 
 

1) Květina z roliček od toaletního papíru 
- z nastřihané roličky poskládáme květinu a nalepíme na papír. Po zaschnutí jí 
můžeme vybarvit (vodovkami, temperami, pastelkami – záleží, co máte k dispozici J) 

 
 
 

2) Sněženka z obtisku ruky 
- můžete obtisknout (pokud nemáte temperové barvy, lze obkreslit a vystřihnout 
z papíru) 

 
 
PS: Plnou verzi souboru i s obrázky a písničkou máte na emailu J 

 
 
 
 
 
 


