
Týdenní vzdělávací nabídka 
 

Týden: : 1.3. - 5.3.2021                třída: IV. Broučci                          

 

 

Téma: Rozvíjej se poupátko 

Podtéma: Koukej jabloňka!            

 

Vzdělávací nabídka: 

Pozorování jevů a změn v jarním období, opakování poznatků o jaru, procvičování koordinace 

ruky a oka při práci s nůžkami, barevnými papíry, rozvíjení souvislého vyjadřování metodou 

vyprávění (popis, reprodukce), osvojování si elementárních poznatků o jarní přírodě, určování 

počtu a upevňování pojmů (více, méně, stejně), soustavné rozvíjení logického myšlení, 

společné povídání a rozlišení jednotlivých zvířat žijících na louce, vyhledávání jednotlivých 

zvířat v odborné literatuře (dětská encyklopedie), prověřovat zda děti dovedou poznat a 

pojmenovat různá zvířata, seznamování dětí s tradicemi Velikonoc, vyjádření kousku živé 

přírody, pořádání velikonočního pochodu, využívání různých technik k výrobě přání a kraslic, 

znát základní podmínky, které potřebují rostliny, ale i člověk ke svému růstu a životu, 

upozorňování na význam živin pro rostliny. 

 

EVVO: 

Sázení osení, bylinek, kytek, 

Výroba velikonočních věnců z přírodnin 

Malování kraslic 

 

Záměr: 

Seznámit děti s polními plodinami, prací na zahradě 

Bezpečně poznat ovoce a zeleninu ze zahrádky 

Oslavy svátků jara 

Poznat velikonoční tradice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tento týden se zaměříme na téma: Jabloňka 

  

 Rozcvička – jakkoliv si protáhněte tělo, běhejte, skákejte, lezte,… 

 Můžete si zahrát pohybové hry:  

Papírový chodník – dítě překoná určitou trasu, ale musí šlapat celou nohou 

pouze na papíry, které střídá před sebou 

Čáp ztratil čepičku (u této hry zároveň procvičíte barvy), 

hru Na zvířátka (napodobování zvířátek a zvuků),   

hru na Auta (např. polštář můžete použít jako volant, nějakou červenou a zelenou barvu jako 

semafor) 

Hlava, ramena, kolena, palce  

 zazpívejte si –Skákal pes, kočka leze dírou, prší, prší, pec nám spadla, běží liška k 

táboru, pásla ovečky…(jako doprovod můžete použít cokoliv například vařečky, 

pokličky, kostičky, oříšky,…)  

 můžete s dětmi hrát hry pexeso, skládat puzzle, jiné oblíbené hry, stavět stavebnice, 

kostky  

 denně si opakujte co je za den, jak jdou dny za sebou, jaký máme měsíc, roční období,  

barvy, popřípadě si můžete říkat i datum   

 počítejte (vše co máte po ruce – hračky, kostky, cokoliv)  

 snažte se dětem číst pohádky, večer si řekněte, co všechno jste prožili  

 když půjdete na procházku, pozorujte a říkejte si, jak se mění příroda, pokud budete 

mít možnost podívejte se na strom jabloňku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jabloňka v zimě a na jaře – popište si rozdíly 

 

 
 

 



POHÁDKA O JABLOŇCE 

Byla jednou jedna zahrádka. „Kdopak ji pocukroval?“ ptá se Martínek. „Snad to není 

mlíčko?“ olízla se kočka. „To je sníh,“ řekla maminka. – „Podívej, to je pěkná tyčka,“ ukázal 

Martínek. „Vždyť je to jabloňka,“ povídá maminka, „nemá listy, a proto vypadá jako tyčka.“ 

Martínek si obul boty, natáhl si kabát, nasadil čepici a vyběhl s pejskem na zahrádku. „Jabloňko, 

kdy budeš mít jablíčka?“ volá Martínek. Jabloňka smutně mlčí. Jenom vrána tu kráká: „Krá, 

krá!“ – „Haf,“ štěká pejsek, „jabloňka je celá odřená!“ 

„Tatínku,“ ptá se Martínek, „kdo odřel jabloňku?“ Tatínek přestal štípat dříví a říká: „Zajíci ji 

asi ohlodali. Je zlá zima a zajíci nemají co jíst.“ A tatínek obtočí jabloňku drátem, aby na ni 

zajíci nemohli. 

„Ťuk, ťuk.“ Co to ťuká? Voda ťuká na střechu, ťuká do okapu. Ze sněhuláka už je hromádka 

sněhu. A sluníčko hřeje a hřeje. Na plotě zpívá pták. Vítáme tě, jaro! – „Jen si, pejsku, skákej, 

ale dej pozor, ať nepolámeš jabloňku!“ 

To je kvítků! V trávě i na stromech. Jabloňka také rozkvetla a všude bzučí včely. „Neudělají 

včely jabloňce nic?“ bojí se Martínek. „Kdepak,“ říká maminka, „včely pomáhají jabloňce, aby 

na ní vyrostla jablíčka.“ 

Tatínek přinesl stříkačku. „Kde hoří?“ rozhlížel se Martínek. „Haf,“ štěkal pejsek, „pojďme 

hasit.“ – To je stříkačka na stromy,“ smál se tatínek. „Postříkám je zvláštní vodou, aby nám 

brouci nemlsali jablka, hrušky a švestky.“ 

 

Přišlo léto. Slunce pálilo. Za plotem zahrádky zlátlo obilí. Na jabloňce vyrostla dvě jablíčka. 

„Už aby byla pěkně červená.“ těší se v trávě ježek, „to bych si pochutnal.“ „Chtěl bys také 

pejsku?“ Ale pejskové raději kostku cukru. 

„Proč jsi, jabloňko, smutná?“ ptal se Martínek jabloňky. „Tatínku, jabloňka vadne, jistě je 

nemocná.“ – „Málo jsi ji, Martínku, zaléval. Je sucho a jabloňka chce pít,“ říká tatínek. Martínek 

nabral do konývky vodu a jabloňku zalil. Ta byla ráda! 

Hú, zahučel divoký vítr, zablesklo se a zahřmělo. „Bouřka je tu,“ zaštěkal pejsek a běžel do 

boudy. Vítr utrhl jedno jablíčko a shodil je na zem. „Pozor,“ volaly sedmikrásky, „ať nás 

nepolekáš!“ – „Ošklivý větře!“ hněval se Martínek. Ale vítr už utekl do lesa. 

 

Jednoho dne přišel Martínek na zahradu a listí na stromech bylo žluté jako pampelišky. 

Zahradou poletovalo babí léto. „Mohu už jablíčko utrhnout?“ ptal se Martínek. „Ano,“ usmála 

se maminka, „už je pěkně červené. Je podzim a jablíčko uzrálo.“ 

„Z cesty!“ zaštěkal pejsek na slepice. „Jdeme si utrhnout jablíčko!“ Ale Martínek nedosáhne na 

větvičku. Musí vyskočit. Hop – a jablíčko mu vyběhne z dlaně a schová se v trávě. „Teď nám 

už neutečeš,“ směje se Martínek. 

„Pročpak ten pejsek tolik štěká?“ diví se vrabci. „Pročpak si Martínek zpívá?“ diví se slepice. 

„Haf, haf,“ štěká pejsek, „chytili jsme jablíčko!“ – „Tralala,“ zpívá si Martínek a nese červené 

jablíčko domů. Panečku, ten se bude mít! 

 

 

 

 

 



Říkanka – Petrklíč 

 

Přišlo jaro, slunce svítí, 

na lukách je plno kvítí. 

Kvete také Petrklíč, 

dlouhá zima už je pryč.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básnička s pohybem 

 

Máme dobrou náladu (poskoky snožmo, tleskáme) 

poběžíme do sadu (běh na místě) 

natrháme jablíčka (chůze na místě, trháme jablíčka) 

kulatá jak klubíčka (ruka krouží před tělem) 

k tomu ještě hrušky dáme  

a už plný košík máme (uděláme dřep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


