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Integrovaný blok:  SLUNÍČKO SE PROBUDILO 

Téma:   „Přichází jaro“ 

   „Hody hody doprovody“ 

Rodiče, přečtěte prosím dítěti jednoduché pokyny: 

►Chceš vyrůst pěkně rovně jako strom? Zacvič si doma pár cviku na správné držení těla! 
    V tělocvičně už jsme je cvičili, seděli jsme na balonech. Tobě postačí stolička. 
►Požádej sourozence, ať si zacvičí s tebou! 
►Při cvičení si otevři okno, ať dýcháš čerstvý vzduch! 
 

DŘEPY 
Pro zahřátí udělej pár dřepů! Cvik znáš z rozcvičení v tělocvičně. 
Stoupni si na špičky, ruce zvedni co nejvýš, přestav si, že z vysokého 
stromu trháš jablíčko. Máš ho? Postav se na plná chodidla, udělej dřep 
jako na obrázku a „jako“ ulož jablíčko do košíku. Opakuj šestkrát! 
Básnička:  
Natáhnu se k jablíčku, dřep – a už je v košíčku. 
 
ŠTĚTEČEK  
Stoupni si, nožky mírně od sebe. Míč (jakýkoli, nemusí být tak velký jako 
na obrázku, nebo si vezmi plyšáka) drž v obou rukou nad hlavou, ruce 
natažené. Dělej kruhy: mírně se předkloň, pak přejdi do úklonu stranou, do 
záklonu, do úklonu na druhou stranu a zase do předklonu. Třikrát dokola. A 
pak na druhou stranu. Zpevni břicho a zadeček, nezvedej ramena. 
Básnička:  
Vezmu barvy, štěteček, nakreslím pár koleček.  
To je ale prima věc, bude ze mě umělec.  
 
ZVONY 
Hezky rovně se posaď, nožky mírně od sebe, obě musí být na zemi celými 
chodidly. Ruce natažené, dlaněmi dopředu jako na obrázku. Hlavu nakloň 
uchem k jednomu rameni, pak k druhému. Jako srdce zvonečku!  
Střídej šestkrát.  
Ramena nezvedej, drž je dole, záda rovná, bříško zatáhnuté. 
Básnička: 
Po krajině krásně zní staré zvony kostelní.  
Bim-bam, bim-bam z kostela je písnička veselá.  
 
VÍTR  
Zůstaň sedět na stoličce, kolínka a chodidla dál od sebe. Jednu nataženou 
ruku zvedni nad hlavu a druhou dej v bok. Ukloň se do strany, jako bys byl 
stromek, který ohýbá vítr. Pak se narovnej, vyměň ruce a ukloň se na 
druhou stranu. Střídej šestkrát.  
Nepředkláněj se při úklonu dopředu.  
Zadeček je celou dobu „přilepený“ ke stoličce. 
Básnička: 
Fouká vítr, fouká, potichu si brouká.  
Zpívá stromům písničku, pocuchá jim hlavičku.  
 



Brzy budou Velikonoce! 
Těšíš se na pletení pomlázek, barvení vajíček a koledování? 
Potrénuj paměť a nauč se velikonoční říkanku. 

 

Koleda pro chlapce: 

 

Hody, hody doprovody,  

já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, 

nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka, 

a já říkal: Ne, ne, ne. 

Na remízku mezi poli 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem 

malovaná vajíčka 
 

 

Říkanka pro dívky: 

 

Kropenatá slepička  

snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 

 

 



 
 

►Ukaž obrázek sourozencům a „vyzkoušej“ je. Najdou také legrační chyby?  



Paní učitelka Jana Lošťáková ti domů 

přinesla tento pracovní list.    

 

Než začneš pracovat, 

nejprve si zopakuj tvary, které už znáš: 

 

KRUH: 

… je kulatý, koulí se, nemá rohy. 

  
 

ČTVEREC: 

… je hranatý, má čtyři rohy, všechny strany stejné. 

TROJÚHELNÍK: 

… je špičatý, má tři rohy, strany můžou být různě dlouhé. 

  
 

 

Vezmi si pastelky, dobře si je ořež a dokresli holčičce náhrdelník. 

AŤ JÍ TO NA VELIKONOCE SLUŠÍ! 

Snaž se, ať jsou korálky jeden jako druhý. 

Všimni si, že tvary korálků se pravidelně střídají. Soustřeď se, ať to nepopleteš. 

 

Snaž se nepřetahovat. 

Snaž se nenechávat bílá místa. 

Netlač na pastelku! 

 

►Jakou barvou jsi vybarvil kolečka?  

►Jakou barvou jsi vybarvil trojúhelníky? 

►Jakou barvou jsi vybarvil čtverečky? 

►Rozhlédni se kolem sebe a najdi nějaké předměty, které mají tvar kruhu, čtverce, trojúhelníku. 



 

Paní učitelka Jana Lošťáková ti domů 

přinesla tento pracovní list.   

 

Podívej se, jakým tvarem začíná cesta 

u šipky vedle dívky, a jeď prstíkem po 

stejných tvarech, až tě dovedou 

k obrázku dole, k její hračce. 

Stejně postupuj u šipky vedle chlapce. 

 

►Jaký tvar tvoří cestu od dívky k její 

hračce? 

Řešení: kolečka / kruhy 

 

►Jaký tvar tvoří cestu od chlapce 

k jeho hračce? 

Řešení: trojúhelníky 

 

Vezmi si růžovou pastelku 

a vybarvi tvary vedoucí od dívky k její 

hračce. 

 

Vezmi si modrou pastelku 

a vybarvi tvary vedoucí od chlapce 

k jeho hračce. 

 

 

 

►Které tvary na pracovním listu zůstaly bílé? 

Řešení: čtverečky 

 

►Jakou barvu mají šipky o dívky a u chlapce, kterými cesty začínají? 

Řešení: zelenou 

 

►Kam tě dovedla cesta od dívky? K dominu, nebo ke stavebnici? A co cesta od chlapce? 

Řešení: dívka ke stavebnici, chlapec k dominu 

 

 

►Podívej se na YouTube, co všechno se dá postavit ze stavebnic a domina: 

https://www.youtube.com/watch?v=TY-H2aUtrKI 

https://www.youtube.com/watch?v=TY-H2aUtrKI

