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JARO JE ZELENÉ

Na jaře se příroda probouzí ze zimního spánku. Sluníčko nabývá na síle, sníh postupně roztaje, začne
se zelenat travička a ve volné přírodě se objevují první jarní kytičky (petrklíče, sněženky, bledule,
sedmikrásky,…). Pučí stromy a keře. Probouzí se hmyz (včelky, čmeláci, berušky, mouchy…) a drobní
živočichové (např. ježci). Z dalekých teplých krajů se vracejí ptáci (např. vlaštovky, čápi). Na zahradě
je plno práce, zahradníci i zahrádkáři vysévají semínka zeleniny (mrkev, hlávkový salát,…) a květin
(afrikán, měsíček,…) nebo vysazují sazeničky předpěstované sadby, také okopávají, plejí, uhrabují a
zalévají záhony, těší se z jarních cibulovin (tulipánu, narcisu, hyacintu,…) a pečují o přezimující květiny
(trvalky), keře a stromy. A jaké známe jarní měsíce? Přeci březen, duben, květen. Na jaře slavíme
velké svátky a říkáme jim Velikonoce. Jsou to pohyblivé svátky, jejich datum se určuje podle prvního
úplňku po jarní rovnodennosti (letos je Velikonoční neděle 4. dubna). Ta je součástí svatého týdne,
který začíná Květnou nedělí (letos 28. března), kdy se světí kočičky, pak je tam Sazometná středa, kdy
se doma uklízí, Zelený čtvrtek, kdy se má jíst zelené jídlo, Velký pátek, Bílá sobota, kdy končí půst,
Velikonoční neděle, kdy se slaví, že Kristus vstal z mrtvých, a Velikonoční pondělí, kdy se u nás chodí
na pomlázku. Velikonočními symboly jsou beránek (symbol oběti, na počest Ježíše, který se také
obětoval), nabarvené vajíčko (jako symbol života), kterému říkáme kraslice a kterým děvčata
obdarovávají chlapce-koledníky, kteří přijdou s pomlázkou (upletenou z mladých vrbových proutků).
Podle tradice jsou dívky vyšlehané pomlázkou celý rok zdravé a plodné, protože do nich přejde síla
čerstvého vrbového proutí. Chlapci při tom odříkávají koledu. Podle některých je symbolem i zajíček,
který rozdává čokoládová vajíčka. Na Velikonoce se peče tradiční pečivo (beránek, mazance, boží
milosti). Jaro je plné barev a tvarů, vůní a chutí, sluchových i hmatových vjemů, které člověka
příznivě ovlivňují. Také je plné nového života – rodí se mláďata zvířat a ptáků. Pro lidi jsou důležitá
domácí a hospodářská zvířata, protože z nich mají užitek (např. slepice dává vajíčka, kráva mléko,
ovečka vlnu, ze štětin vepřů se vyrábějí štětce, kočka chytá myši, pes hlídá dům,…).

Jaké činnosti můžeme na jaře dělat nejen v mateřské škole, ale i doma?




































Pozorovat změny v přírodě (v parku, v lese, na zahradě a v okolí bydliště)
Používat všechny smysly nejen při procházce (vnímat barvy květů, vůni květin, ohmatat si
kůru stromů, poslouchat zpěv ptáků, ochutnat kopřivový čaj nebo chléb s pažitkou,…)
Sledovat změny počasí, umět vysvětlit pojem „aprílové počasí“
Seznámit se s některými pranostikami a umět je vysvětlit (březen – za kamna vlezem,….)
Na základě pozorování a rozhovorů s rodiči umět popsat hlavní znaky jara a vyjmenovat jarní
měsíce
Poznat první jarní květiny (např. sněženku, bleduli, petrklíč, sedmikrásku, fialku, pampelišku,
konvalinku, tulipán, narcis, podběl)
Zjistit, čím se liší stromy od keřů, poznat některé z nich
Experimentovat se semínky (vysít např. řeřichu, pažitku, hrášek, rajče, afrikán,….)
Zpívat písničky o jaru (např. Na jaře, na jaře, čáp jede…, Travička zelená,….)
Naučit se básničky s jarní tématikou
Zacvičit si v přírodě, zahrát si pohyb. hry (např. „Zlatá brána“, „Škatulata, hýbejte se“)
Rozvíjet manipulační schopnosti při práci s nůžkami, s lepidlem, umět vázat uzle,…
Namalovat větvičku jívy (kočičky) nebo zlatice (lid. zlatého deště) – vodové barvy
Pracovat s knihou (např. vyhledat obrázek kytičky a porovnat ho se skutečností,…)
Vytvořit si herbář (vylisovat mezi listy papíru jarní rostlinky, nalepit je na čistý papír a s
pomocí dospělého je popsat – POZOR NA CHRÁNĚNÉ DRUHY!)
Seznámit se s tradicemi Velikonoc
Umět vysvětlit symboly Velikonoc – zajíček, beránek, pomlázka, barvená vajíčka
Naučit se velikonoční koledu
Vyzdobit velikonoční kraslice jakoukoliv technikou (papírové, z vejdumků,…)
Zasít velikonoční osení (pšenice nebo ječmen, hlína, miska nebo květináč)
Upéct si velikonoční sladkost s pomocí maminky (např. tvarohový beránek, linecká vajíčka,
jidáše, boží milosti, mazanec)
Na obrázcích poznat domácí zvířata, umět je pojmenovat a správně nazvat samce, samici a
mládě
Hrát pexesa o zvířátkách a povídat si o nich, hru „Kdo k sobě patří“
Zjistit, co zvířátka jedí, co potřebují, aby dobře prospívala, kde bydlí (v encyklopedii, při
rozhovorech s rodiči, v krátkém filmovém dokumentu, pozorováním živého zvířete)
Při rozhovorech zjistit, jaký máme užitek z domácích a hospodářských zvířat
Kdo je veterinář – zvěrolékař?
Zvířecí řeč – procvičení mluvidel a dechu, napodobování zvuků zvířat
Co dělají zvířátka – napodobování pohybů, pohybové hry, např. Kočka a myš
Poslech pohádek, kde vystupují zvířátka a četba na pokračování „O pejskovi a kočičce“
Skládání papíru podle instrukcí – pejsek, kočička
Pravidelné procvičování jemné motoriky a grafomotoriky (dbát na správný špetkový úchop)
Znát některé hádanky k jaru – o květinách, o zvířátkách
Neustálé procvičování zrakového vnímání, např. poznat v řadě odlišný obrázek, stín,…
Procvičovat předčtenářské dovednosti (umět se podepsat tiskacím písmem, rozpoznat
některá písmena,…)
Procvičovat předmatematické dovednosti (počítat do 6, poznat číslice do 6, poznat základní
geometrické tvary – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, rozlišovat vpravo od, vlevo od, před,
za, nad, pod, uprostřed, v,…)

RECEPT NA VELIKONOČNÍHO BERÁNKA A ZAJÍČKA - (spolupráce)
Děti mohou odměřovat ingredience a umíchat těsto. Maminka pak těstem naplní formy beránka a
zajíčka a peče vše na 180°C v předehřáté troubě asi půl hodiny do zlatova.
Ingredience: 1 hrnek cukru krupice
½ hrnku oleje
2 ks vajec
1 balíček vanilkového cukru
2 hrnky polohrubé mouky
1 balíček kypřicího prášku
1 hrnek mléka
Pokud nemáte formy, lze z těsta upéct i výbornou
bábovku.

