
Dobrý den, milé děti, milí rodiče,  

jsem studentkou předškolní pedagogiky a za normálních okolností bych se s některými z vás 

potkávala ve školce na praxi. Bohužel nám to však situace neumožňuje, a tak jsem si pro vás 

připravila několik aktivit aspoň takhle na dálku        

U každé aktivity máte odkaz na můj Youtube kanál, který obsahuje videa vztahující se 

k činnostem.        

1. Dětská jóga – jarní sestava  

 

Zacvičte si se mnou       Odkaz na video: https://youtu.be/Kt381qrMzUk  

 

2. Pokus – duha z barevných bonbónů Skittles  

Vážení rodiče, toto prosím přečtěte vašim dětem:  

Pro jaro je typické proměnlivé počasí tzv. aprílové počasí. Na jaře můžeme často vídat  

na obloze duhu.  

A proč vlastně duha vzniká? Duha se objevuje ve chvíli, kdy prší a vzápětí zasvítí sluníčko.  

Ve vzduchu totiž zůstávají drobné dešťové kapky, které rozkládají světlo na mnoho barev. Čím 

větší jsou kapky, tím je duha výraznější. Velikost duhy závisí na tom, odkud se na ni právě 

díváme a jak vysoko na nebi stojí sluníčko.  

https://youtu.be/Kt381qrMzUk


Duhu nemusíme vidět jenom na obloze, ale můžeme si jí vytvořit i doma. Potřebujeme k tomu 

jenom barevné bonbóny Skittles, trochu vody a mělký bílý talíř. Tak co, děti?  

Odkaz na video: https://youtu.be/rxdiRlmHrB8  

Povedlo se vám vytvořit duhu i u vás doma? 

 

 

 

 

 

 

3. Taneček – Jaro dělá pokusy 

Zatancujte si se mnou. Odkaz na video: https://youtu.be/yck62XHnuSs  

 

4. Pohádka o Sněženkové víle + otázky k pohádce  

Odkaz na video: https://youtu.be/xMFWZTzQQwM  

Informace pro rodiče – na tyto otázky se prosím dětí po pohádce zeptejte a uvidíte, zda 

poslouchali pozorně:  

• Kolik víl v pohádce vystupovalo? (3 víly)  

• Jak se jmenovaly? (Sněženková víla, Narcisková a Krokusová víla)  

• Jaké měly tyto víly šaty? (Sněženková víla (bílé); Narcisková víla (žluté) a Krokusová víla 

(mohla mít fialové, bílé, žluté atd. protože krokusy můžeme vidět v různých barvách, 

dětem můžete ukázat obrázky)  

https://youtu.be/rxdiRlmHrB8
https://youtu.be/yck62XHnuSs
https://youtu.be/xMFWZTzQQwM


• Co se v pohádce stalo? Co se Sněženkové víle nelíbilo? A proč? (Nechte děti pohádku 

zkráceně převyprávět)  

• Vytleskávání slabik: Vytleskejte slova, kolik mají slova slabik?  

1. SNĚŽENKOVÁ (4 slabiky), NARCISKOVÁ (4 slabiky), KROKUSOVÁ (4 slabiky) – mají 

všechna slova stejný počet slabik?  

2. BÍLÁ (2 slabiky), ŽLUTÁ (2 slabiky), FIALOVÁ (4 slabiky) – která barva se skládá 

z nejvíce slabik?  

• Na kterou hlásku/písmeno začínají slova? sněženková, narcisková, krokusová, bílá, 

žlutá, fialová, zelená, víla, jaro, tráva atd. (fantazií se meze nekladou      )  

• Jaké další jarní květiny můžeme venku vidět? (třeba tulipán, bledule, petrklíč, sasanka, 

pampeliška, sedmikráska atd. – podívejte se i na obrázky)  

• Která květina je sněžence podobná a často si jí lidé se sněženkou pletou? (bledule) – 

můžete ukázat obrázek  

• Vyber si nějakou jarní květinu a nakresli ji  

• Pokud na procházce do přírody uvidíš nějaké jarní květiny, vyfoť si je, spolu s rodiči 

potom fotky můžete vytisknout a vyrobit si jarní fotoalbum        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Tvoření – slunéčko sedmitečné (beruška)  

 

 

Odkaz na video: https://youtu.be/SYCHc-q2fxg  

Pomůcky:  

• bílý papír  

• nějaké barvy (nejlépe vodovky, ale jde to i s hodně rozředěnou temperou)  

• štětec 

• nádobka na vodu 

• jablko  

• nůž (s tím prosím ať manipulují jenom dospělí)  

• černá fixa (nemusí být)  

Postup: Bílý papír si štětcem po celé ploše namokříme vodou. Do mokrého podkladu 

zapouštíme štětcem vodové barvy (nějaké jarní – např. zelenou, žlutou, oranžovou atd.). 

Papír necháme trochu zaschnout. Poté poprosíme někoho dospělého, aby nám rozkrojil 

jablko napůl (co nejvíce rovně, aby nám šlo potom dobře tisknout). Jednu polovinu jablka 

natřeme červenou barvou a otiskneme na připravený podkladový papír. Slunéčku 

sedmitečnému (berušce) dokreslíme buď černou fixou anebo černou barvou hlavu s tykadly, 

7 teček (a popřípadě i nohy).  

https://youtu.be/SYCHc-q2fxg

