
     Téma na měsíc DUBEN:  

  

Ze semínka rostlinka  
pro děti od 1 roku do 3 let  

  

KOMUNIKAČNÍ KRUH  

Jaro máme tu, a s ním i krásné slunečné dny, plné radosti a smíchu. Tak si pojďme povědět, 

co vše nás čeká v měsíci dubnu.   

Budeme si povídat o Velikonocích, společně je oslavíme a řekneme si, co patří do tradic a 

zvyků, které při tomto svátku dodržujeme. V měsíci dubnu také oslavíme Den Země, kdy si 

společně povyprávíme a ukážeme, co vše na naší Zemi můžeme nalézt. Součástí bude 

povídání o tom, jak se k Zemi správně chovat, tak abychom ji neubližovali.  

Nedílnou součástí jara je rozkvět kvítí, prvních poupat a plodů. Patří sem ale i narození 

mláďat našich zvířecích kamarádů. Proto i o nich řekneme několik slovíček.   

  

VÝTVARNÁ CHVILKA  

Vytváříme:  

- Velikonoční vajíčka,  

- ovečky (další mláďátka),  

- společná výroba stromu a Země.  

     

            

  

  

GRAFOMOTORIKA – kraslice  

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný.  

  

  

  



  

     Téma na měsíc DUBEN:  

  

Ze semínka rostlinka  
pro děti od 1 roku do 3 let  

  

LITERÁRNÍ CHVILKA   

    

Koledníci              Země 

Kluci proutky trhají       Na Zemi teď sedíme,  

a pomlázky splétají.         za ruce se držíme. 

Pro ně každá holčička         Naše Země ta se točí, 

barví bílá vajíčka.       i když nemá nožičky, 

zvesela si neposkočí, 

shodila by hvězdičky. 

         

        

Pohádky  

       

Ferda Mravenec (autor: Ondřej Sekora)  

  

POHYBOVÁ CHVILKA   

Bylo jedno semínko, (jsme zabalení do klubíčka)        

povyrostlo malinko,  (stoupneme si a vzpažíme ruce)  

Jeden lístek, druhý lístek,  (na prstech ukážeme 1 a 2)  

velký žlutý kvítek. (rukama naznačíme velký kvítek)  

Pak vyrostlo do výšky,  (vytáhneme se do výšky s rukama nad hlavou) 

mělo plody, oříšky.  (prsty nakreslíme malé oříšky) 

Ty sezobl malý ptáček,  (po třídě poletujeme jako ptáčci) 

uličník, vrabčáček. 

Odnesl je do dáli,  (běžíme a sedneme si na bobek) 

to vrabčáci dělají.  (pokýváme hlavou) 



Teď tam bude sladce spát,  (děláme, že spinkáme) 

hezké sny si nechá zdát. 

  

HUDEBNÍ CHVILKA  

Pásla ovečky              Na Jaře 

Pásla ovečky v zeleném háječku, Na jaře, na jaře 

pásla ovečky v černém lese. čáp jede v kočáře, 

Já na ní dupy dupy dup, hej hopy, hej dupy, 

ona zas cupy cupy cup. hej hopy hop. 

Houfem ovečky, seberte se všecky, Čáp veze sluníčko 

houfem ovečky, seberte se! točí se kolečko, 

 hej hopy, hej dupy, 

 hej hopy hop. 


