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     Duben je v rozkvětu, sluníčko nám konečně dopřává více a více 
paprsků a přes poledne se můžeme dokonce i spálit, pokud se nebudeme 
dostatečně chránit. Venku se nám vybarvuje příroda do zelena a pupeny 
se začínají měnit v květy. Ovocné stromy vysílají krásné vůně do okolí, 
které vábí především pracovité včelky. Na loukách, stráních, mezích a v 
lesích začínají růst různé květiny a bylinky. Lidé chodí na sběr mladých 
kopřiv a dalších bylinek, které mají léčivé účinky. Rozkvétají fialky, 
sedmikrásky, pampelišky a podběly tak dávají okolní zeleni krásně 
barevné doplnění. V přírodě je radost vše pozorovat, obzvlášť na jaře. 
     Květiny znají hodiny – dovedou se včas zavřít „před spaním“ nebo 
před špatným počasím. Na začátku je kytička důležitá pro včely, 
čmeláky, různé mušky a motýly, kteří za to, že se napijí sladké šťávy, 
zachytí na svých chlupatých nožkách pyl a zanesou ho na jiný květ. Díky 
tomu se později vytvoří semínka a z nich o příštím jaru vyrostou nové 
rostlinky.
     Jak už jsme si připomněli, na jaře jsou důležité včely, ale nejen ty.                    
I ostatní hmyz na jaře ožívá. Barevní motýlci poletují nad rozkvetlou 
loukou, broučci běhají mezi stébly trávy, červené ploštice okupují stromy 
v parku. Doprovází je kosi, kteří zpívají v korunách rozkvétajících 
stromů a budí tak přírodu do nového dne hlavně po ránu. Čmeláci bzučí 
na okraji lesa a polí, mravenečkové pracují a i berušky se probouzejí                
a svými tečkami rozveselují děti na venkovních hřištích. Užijme si této 
krásné doby, kdy vše vstává, probouzí se a vybarvuje se. Sluníčko a jeho 
teplo nám dovoluje nosit tričko s krátkým rukávem, pískoviště ožívají              
a my se můžeme těšit, co nového a krásného nám začátek jara přinese.



Experimentování s papírovými květinami

Udělejte si s dětmi doma trochu té jarní atmosféry. Vytiskněte dětem 
pracovní list. Děti si kytičky vybarví každou jinou barvou. Po vybarvení 
si je vystřihnou. Až budou mít vystřižené všechny, složí okvětní lístky 
do středu květiny. Teď bude třeba nějaká větší mísa s vodou. Květinu 
dítě položí na hladinu a ta se začne sama rozvíjet.
TIP! 
Květiny dítě pokládá postupně. Čeká, až se rozvine. Poté pojmenuje 
barvu květiny a zvíře, které je zobrazeno na květině. Může i pojmenovat 
první hlásku, na kterou zvíře začíná a vymyslet i další slova, začínající 
stejnou hláskou.

Rozvíjející se květiny – video

https://www.youtube.com/watch?v=4Uvn--OdRsY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4Uvn--OdRsY&feature=youtu.be


Květiny k vybarvení



Jarní hádanky

Hřeje, co mu síly stačí, 
kytičky to těší, 
směje se na kluky ptačí, 
na auta i pěší. 

(sluníčko)

Ochutnává prvosenky, 
křídly mává motýlům.
Krásné žluté podkolenky 
na nožkách má od pylu. 
(včela)

Parádnice mezi brouky, 
nejkrásnější z celé louky.
Červené šatičky s malými puntíčky.
Pohoupá se na kvítečku, 
hledá totiž sedmou tečku.
(beruška)

Poznáváme naše kamarády z hmyzí říše

Seznámení s hmyzem pomocí básniček a obrázků. Klikněte na příslušný text 
nad obrázkem pro spuštění videa.

                 Louka I.                                       Louka II.

https://youtu.be/FO8aS2k8vIY
https://youtu.be/9P4kgVrfobk
https://www.youtube.com/watch?v=FO8aS2k8vIY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9P4kgVrfobk&feature=youtu.be


Veselé jarní perníčky

Udělejte dětem radost a upečte si společně perníčky, které potom 
nazdobíte veselými jarními barvami - to bude zábava a taky mňamka. 

Těsto:
 400 g hladká mouka
 140 g cukr moučka
 100 g Máslo (Hera)
 2 vejce (+ 1 na potření)
 2 lžíce medu
 1 lžička sody
 1 lžička kakaa
 1 lžička perník. koření
 1 lžička skořice

Poleva: 
 1 bílek
 140 g cukr moučka (prosít)
 Šťáva z citronu
 gelové potravinářské barvy

Postup:
Vajíčka vyšleháme s cukrem, přidáme rozpuštěné máslo, med, kakao, 
perníkové koření a skořici. Postupně přisypáváme mouku a nakonec 
sodu. Těsto zabalíme do potravinové folie a necháme 24 hodin odležet 
v lednici. Pečeme na 180 stupňů 10 - 15 minut. Po upečení potřeme 
vajíčkem. A zdobííííme! 



Jaro všemi smysly
Zkuste si jaro vychutnat všemi smysly.





Květinová skládačka  
Vystřihni jednotlivé proužky a můžeš se pustit do skládání. Povídej, kolik je na 
obrázku slunečnic, kolik tulipánů? Kolik kytiček je žlutých a kolik růžových?

Hmyzí a květinové prstýnky

Vyrobte si s dětmi jednoduché avšak originální prstýnky s beruškou či kytičkou. 
Vytiskněte si pracovní list níže (nejlépe na tvrdší papír) a děti si jednotlivé 
prstýnky můžou vybarvit podle svých představ. Z takové parády budou nadšené.



Prstýnky k vytištění
(Každý proužek nastřihněte pouze do půlky, jeden střih zespoda, druhý střih zeshora.)



Květinové puzzle

Vystřihni a přiřazuj výřezy květin do jednotlivých obrázků. Zvládneš 
pojmenovat všechny kytičky, nebo alespoň určit jako mají barvu? 
Spočítej kolik kytiček na jednotlivých obrázcích vidíš.



Zábavné jarní tvoření

Včelka
Budeme potřebovat:
Bílý papírový talíř, barevné 
papíry (černý, světle modrý, 
bílý), žlutou temperu, lepicí 
pásku, lepidlo, plyšový 
drátek, černý fix, nůžky, 
štětec

Postup:
Papírový talíř potřeme žlutou barvou. Než barva zaschne, vystřihneme z bílého 
papíru dvě kolečka a černým fixem domalujeme oči. Z černého papíru 
vystřihneme dva proužky (široké cca 4 cm). Modrý papír přehneme abychom 
nemuseli kreslit křídlo dvakrát a na jednu polovinu nakreslíme křídlo, které 
potom vystřihneme a vzniknou nám křídla dvě. Poté na talíř nalepíme oči, 
nakreslíme pusu, a přilepíme černé proužky, které na okrajích obstřihneme 
podle talíře. Talíř otočíme žlutou stranou dolů, a pomocí lepicí pásky dolepíme 
křídla a tykadla z plyšového drátku (ten předtím rozstřihneme napůl a každou 
půlku obtočíme na konci kolem prstu.



Motýlek
Budeme potřebovat:
Ruličku od toaletního papíru, 
barevný papír a temperovou 
barvu (barvy si zvolte podle 
libosti), barevné knoflíky, 
plyšový drátek, plastová očička, 
černý fix, nůžky, tekuté lepidlo, 
lepicí pásku, štětec

Postup:
Ruličku od toaletního papíru natřeme libovolnou temperovou barvou. Barevný 
papír si přehneme na polovinu a na jednu polovinu nakreslíme motýlí křídlo. 
Poté vystřihneme, rozevřeme a máme dvě motýlí křídla. Ta si ozdobíme 
barevnými knoflíky, pokud knoflíky nemáme, vystříháme si kolečka 
z barevných papírů a nalepíme. Na ruličku nalepíme oči a dokreslíme pusu. 
Plyšový drátek rozstřihneme napůl a každé tykadlo obtočíme kolem prstu, nebo 
můžeme na konce přilepit plyšové bambulky. Tykadla pomocí lepicí pásky 
připevníme k ruličce a lepidlem dolepíme křídla.



Tulipán
Budeme potřebovat:
Ruličku od toaletního papíru, 
zelenou temperu, barevné 
papíry (zelený, červený), 
nůžky, lepidlo, štětec.

Postup:
Ruličku od toaletního papíru natřeme zelenou temperovou barvou. Na červený 
papír obkreslíme svou dlaň a vystřihneme. Ze zeleného papíru vystřihneme dva 
listy obdobným způsobem jako u včelky. Nahoře na ruličce uděláme nůžkami     
2 střihy naproti sobě (cca 2 cm) a do nich vložíme vystřiženou dlaň - květ 
tulipánu. Zespodu na ruličku z každé strany nalepíme jeden list.

Další náměty na tvoření najdete zde: Motýli a hmyz snadno

https://www.youtube.com/watch?v=fvqIsIb5go4
https://www.youtube.com/watch?v=fvqIsIb5go4


Životní cyklus motýla

Jestlipak víš, co vše předchází tomu, než se vylíhne krásně barevný 
motýlek? Vystřihni obrázky, vymaluj a zkus seřadit jak jdou jednotlivé 
životní fáze motýla  za sebou. Povídej, jaké druhy motýlů znáš?



Vývoj motýla, berušky, mravence a včely



Motýlkový pracovní list I.



Motýlkový pracovní list II.



A koho ještě můžeme potkat na rozkvetlé louce? No jasně, včeličky. Víte, proč 
je pro nás včela užitečná? Ano, určitě Vás všechny napadne, že nám dává med, 
ale je také důležitá pro rostlinky, protože je opyluje. A i když jsou pro nás velmi 
prospěšné, tak si na ně musíme dávat pozor, protože včela nás může píchnout,  
a její jed je velmi jedovatý. Smutné je, že když včelka píchne, tak přijde                  
o žihadlo a umře. A jestlipak víte, kde včelky bydlí? Znáte jméno nějaké 
pohádkové včelky či čmeláka?

Pomůžeš včeličce najít cestu do úlu?



Grafomotorika - včelky opylují kytičky



Další naše kamarádka na louce je parádnice s červeným kabátkem a černými 
tečkami. Jestlipak víš, kdopak to je? Beruška.. A kolik puntíků má beruška 
neboli slunéčko sedmitečné na tom svém kabátku? 

Ale k nám přiletěly berušky, které své puntíky poztrácely..  
Pomůžeš jim, a domaluješ na každou berušku tolik puntíků, aby jich měla 
každá sedm?



Zazpívej si písničku „Beruško půjč mi jednu tečku“

Vymaluj si berušku

https://www.youtube.com/watch?v=Lr5nRhcQLkk


Jaké kytičky teď můžeš vidět v zahrádkách? Co třeba tulipán…



Pracovní list - spoj konvičku s kytičkou a vybarvi



Grafomotorika květiny



Květinové sudoku

Vystřihni kytičky ve spodní části a rozmísti je do prázdných okének tak, 
aby se ve sloupcích a čtvercích po čtyřech žádná neopakovala.



Vystřihni kytičky a seřaď je od největší po nejmenší. (vybarvi)



A co trochu pohybu?
 „Brouček“ (básnička s pohybem)
Já jsem brouček maličký, 
upadl jsem z kytičky.
Obrátit se nemohu, 
jak si asi pomohu?
Na krovkách se zhoupnu, 
na nožičky stoupnu.

Písničky, které Vás zvednou ze židle
naleznete také na stránkách Déčka v pořadu Hýbánky.

Tématické cvičení na písničku Travička zelená naleznete ZDE.

https://decko.ceskatelevize.cz/hybanky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/313292320050007/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10599075054-hybanky/313292320050007/titulky


Za našimi kamarády z hmyzí říše se můžeme vypravit v zajímavých 
videích níže ze série „Mrňousci“ (stačí kliknout na odkaz)
                                                                                                                                      
             „O včelkách“                                        „O beruškách“                                                         

Další zajímavé nápady

https://www.youtube.com/watch?v=pQTicZSyWR4
https://www.youtube.com/watch?v=pQTicZSyWR4
https://www.youtube.com/watch?v=umQ7JskVm34


Pohádka O krásné květině 

     V dobách, kdy lidé bydleli nízko v úrodných údolích a živili se chovem 
zvířat a pěstování plodin, nebo naopak osidlovali prudké svahy hor, žijíce jen 
z lovů divoké zvěře a trochy plodin, které stihli během krátkých slunečných 
období vyrůst, zůstávaly mírné svahy a louky neobydlené. Matka příroda byla 
jejich jediným strážcem a opatrovatelem. Na jedné takové louce kvetla léto co 
léto jedna květina...
     Květina byla modrá a žádná jiná se jí v lesích a na loukách svou krásou             
a vůní nevyrovnala. Kromě své krásy a vůně získala od matky přírody dar 
řeči, který jí ovšem k ničemu nebyl, pouze k trápení. I když byla tak krásná, 
nebo možná právě proto, nikdo si k ní nepřičichl ani se k ní nepřiblížil. "K 
čemu tak krásně voním, když nikoho nepotěším vůní, a proč jsem tak krásná, 
když nikdo neutrhne můj květ a nepotěší se s ním doma?" ptala se květina 
sama sebe každý den znovu a znovu. Každý rok vyrostla, vykvetla a zase 
usnula pod sněhovou peřinou, ale po celý čas si jí nikdo nevšímal.
     Až jednou sestoupil z hor mladík. Provedl totiž velkou hloupost, a tak byl 
vyhnán z vesnice i svého domova. Šel, co noha nohu mine, nerozhlížel se 
kolem sebe, až sestoupil ze známých zasněžených hor k loukám na jejich 
úpatí. Bylo mu smutno, protože věděl, že své přátele, známé a rodinu už 
nikdy neuvidí. "To by se musel stát zázrak, aby mě přijali zpátky," povzdechl 
si a sedl si na trávu. "Jaký zázrak?" ozvalo se vedle něj. Když se chlapec otočil, 
spatřil tu nejkrásnější květinu, jakou kdy viděl. "Řekni jaký?" promluvila 
znovu květina. Ještě nikdo se k ní tak blízko nepřiblížil, proto neváhala a na 
mladíka promluvila, jen aby hned neodešel.
     Mladík se nejdříve velmi podivil, ale poté, protože neměl již co ztratit, začal 
květině vyprávět, co provedl a jak se u ní ocitl. Když skončil, byla už tma,              
a tak se rozhodl přespat pod širým nebem v přítomnosti té zvláštní a velmi 
krásné květiny. Sotva se vedle květiny stočil na bok, usnul, zato květina celou 
noc přemýšlela, jak mu pomoci. Nakonec na to přišla, a když se ráno vzbudil, 
řekla mu: "Utrhni mne a dones vůdcům tvé vesnice. Říkal jsi, že v horách 
nerostou květiny. Budou mě považovat za zázrak. Má vůně jim bude připadat 
kouzelná. Jsem si jistá, že je to obměkčí a ty se budeš moci vrátit domů."
Dlouho chlapce přemlouvat nemusela, jelikož i ona mu předchozího večera 
pověděla o svém smutku. Po chvilce přemýšlení na její návrh kývl, opatrně ji 
utrhl a vydal se zpět do hor.

     Když přišel zpět do vesnice, přivítalo ho nepřátelské špitání a nedůvěřivé 
pohledy. Jenže když předstoupil před vůdce, ukázal jim květinu a nechal je k 
ní přivonět, bylo po krátké poradě na prohřešek zapomenuto. Mladík byl 
velmi rád, že se dostal zpátky a květina měla radost, protože mu pomohla. 
Jakmile květina u lidí uvadla, pojmenovali po ní na památku svou osadu. 
Jmenovala se Hortenzie



Omalovánky

                       






