
 

Kreslíme JARO 

 

Sněženky 

 

Stonek roste jako z vody, lístečky ho ozdobí. 

Který kvítek, kdopak to ví, roste v jarním období? 

(kresba stonku, listů, vnějších a vnitřních okvětních lístků) 

Další stonek hlínu zvedá, kouká bílá hlavička. 

Zastavit se ničím nedá naše první kytička. 

(kresba stonku, vnějších a vnitřních okvětních listů) 

Tohle jarní představení rozdalo nám vstupenky. 

Na voňavé posezení zvou nás všechny sněženky. 

 

Sluníčko 

 

Kreslím kolo pastelkami, snad se dílo zdaří. 

Sluníčko si kreslí s námi, vesele se tváří. 

(kresba kruhu, obtáhnout kruh, změnit směr obtahování, dbát na uvolněné zápěstí) 

Ať přikreslím rovné čáry, sluníčko si přeje. 

Pastelkami čáry máry – za chvilku už hřeje. 

(kresba paprsků po celém obvodu) 

Co nakreslit ještě zbývá? Dvě maličké tečky. 

Sluníčko se může dívat dolů na ovečky. 

(kresba očí, obtažení) 

Pusinku a malý nosík, sluníčko je celé. 

Den už končí a mě kdosi nese do postele. 

(kresba úst a nosu, malíř si zatleská, protáhne se, hlavu položí na sepjaté dlaně) 

 

 

Kuře 

 

Žluté tělo, žlutá hlava – jako slunce svítí. 

Do zobáčku zrní dává, mámu volá Píp,píp. 

(kresba těla a hlavičky, křidélek, zobáčku, obtažení) 

Poskakuje po zahradě, hned jak ráno svítá. 

S ostatníma běhá v řadě, nožičkama kmitá. 

(kresba očka, dítě se protáhne, kresba jedné i druhé nožky) 

Zrnka zobe na dvorečku, vodu z misky pije, 

když má hlínu na zadečku, tak se louží myje. 

(kresba zrníček, misky, vystínovat část zadečku, kresba louže) 



 

 

Beruška 

 

Oválek si rozpůlíme, dokreslíme hlavu. 

Pak tykadly namíříme na jablíčko v sadu. 

(nakreslit ovál, rozpůlit čarou, kresba hlavičky, tykadel, kresba jablka jedním tahem) 

Sedm teček na zádíčka nakreslíme lehce. 

Berušce se do nebíčka zatím letět nechce 

(kresba teček) 

Ještě krátké nožky k tělu – beruška je celá. 

Se svým broučkem u podbělu potkat by se chtěla. 

(nakreslit nožky) 

  

 

 

 

 

Hádáme s beránkem 

 

V kurníku ho slípka hlídá, 

než ho dáme do ošatky, 

jedno, druhé, třetí přidá, 

hospodáři, vrať se zpátky. 

(vajíčko) 

 

Kuře se ztratilo, 

odešlo zrána, 

kokodák celý den 

volá ho máma. 

(slepička) 

 

U dveří ťuky ťuk, 

koledu poví, 

kdopak je tenhle kluk? 

Poraďte, kdo ví? 

(koledník) 

 

Ruce a pár dlouhých proutků, 

k tomu tenký drátek, 

pletu si ji na koledu, 

jaro slaví svátek. 

(pomlázka) 

 

Vyrostla u vody, 

není to tráva, 

s jejími copánky 

vodník si hrává. 

(vrba) 

 

Zvířecí miminko 

v pelíšku vzlyká, 



má taťku kocoura, 

jak se mu říká? 

(koťátko) 

 

Žlutá jako sluníčko, 

zrána je jí chladno, 

do věnečku, Aničko, 

zapleteš ji snadno. 

(pampeliška) 

 

Tvoření – ovečka 

 

Potřebujeme: karton 1ks, kružítko 1 ks, čtvrtka a černá barva nebo černý papír 1 ks, vata 1 balení, 

nůžky 1 ks, lepící očička 2 ks, chlupatá kulička 1 ks, 

  

 

 

Z kartonu vystřihneme kolo, ze čtvrtky nohy a hlavu ovečky. Kolo polepíme vatou, přilepíme 

obličej (buď černý papír nebo vymalujeme černou pastelkou) a nohy. Vršek hlavičky polepíme 

také vatou. Přilepíme samolepící očička a čumáček. 

 

 

 

 

Pracovní list pro předškoláky: Velikonoční nadílka 

Děti ve školce dostaly velikonoční nadílku. Kdo má před sebou nejvíc vajíček? Co děti ještě 

dostaly? Čeho dostaly více a čeho méně? Umíš to spočítat? (časopis Informatorium) 

 

 



 


