
Jarní 

pohlazení 

 ze školky 

 
 



Voláme sluníčko 

Voláme sluníčko, haló, haló, 

tepla je na světě málo, málo. 

Vylez a rozežeň mraky, mraky  

a já ti pomůžu taky, taky.  

Voláme skřivánka haló, haló,  

písní je na světě málo, málo. 

Přileť a zazpívej pro mě, pro mě,  

žijeme přec  v jednom domě, domě. 

Voláme človíčku haló, haló, 

 lásky je na světě málo, málo… 

Tak zní slova jedné písničky od Jarka Nohavici. ( Můžete si ji doma s dětmi vyhledat na You tube 

a zkusit zazpívat.)  

 

,,Pojďte děti, přivoláme společně sluníčko. 

Přivoláme jaro, které už se pomalu blíží.“ 

 

Úkoly pro tebe: 

1. Přeskákej si barevný chodník u školky tam a 

zpět a potom řekni mamince, která zvířátka 



jsi na chodníku viděl a zkus udělat zvuky, 

které dělají.   

( Kdo nebude u školky, může si u domu 

nakreslit panáka nebo vytvořit doma opičí 

dráhu.) 

2. Znáte hru: Čáp ztratil čepičku? Můžete si ji 

zahrát! Barev na chodníčku najdete určitě 

dostatek.  

 ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU, JAKOU MĚLA 

BARVIČKU?.....ČERVENOU! 

3.  Znáš názvy prvních jarních kytiček? 

Vyzkoušej to teď s obrázkem a až půjdeš 

domů, cestou zkus nějaké kytičky najít. 

 

4.  Dokážeš najít slova, která se rýmují? 

 Najdi obrázek s číslem 4 

5.  Zacvič si s říkankou ( Maminka ti básničku vyfotí 

telefonem, aby jste mohli cvičit i doma.) 



6.  Vytvoř tady a nebo na vycházce sluníčko z 

toho, co najdeš okolo. Můžeš vyrobit 

sluníčko i doma z papíru. Své dílo vyfoť a s 

maminkou obrázek pošli nebo nám ho přines 

do poštovní schránky MŠ. 

 

Pokud chceš, můžeš přinést do naší schránky nebo poslat emailem  obrázek, fotku, kde 

jsi, jak plníš naše úkoly a nebo vzkaz pro nás nebo pro kamaráda ze školky. Vaše vzkazy a 

obrázky si budete moci prohlédnout na plotě MŠ.  Věříme, že nám všem bude veseleji a 

že to sluníčko přeci jen  přivoláme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Poznáš kytičky? 



 
   



4. DOKÁŽEŠ NAJÍT SLOVA, KTERÁ SE 

RÝMUJÍ? 


