
Pohádka: První jarní den (Eva Hurdová) 

V měsíci březnu nastává jaro, na které se těší nejen lidé, ale i zvířátka. Tentokrát ale jarní počasí, po 

kterém všichni touží, nepřichází. Na některých stromech a keřích se už sice objevily pupeny, ale na 

mnoha místech ještě leží sníh a ani bílým kvítkům sněženek se nedají proniknout skrz sněhovou 

peřinku. Na dnešní první jarní den se těšil i kocourek Mourek. Leží doma v teple u kamen a zklamaní 

se dívá ven. Z šedivých mraků se snášejí k zemi bílé sněhové vločky. „Mňau, sluníčko, kdepak jsi? 

Proč se schováváš za mraky a nehřeješ? Dnes je přece první jarní den a já jsem se těšil, že budu 

ležet venku na lavičce v teple tvých slunečních paprsků. A místo toho se ohřívám u kamen.“ Ale 

sluníčko nic, ani z mraků nevykouklo. Také pejsánek Hafánek je smutný. „První jarní den by přece měl 

být doopravdy jarní, ozářený sluníčkem, ne zasněžený. Místo pobíhání po rašící travičce se 

schovávám před chumelenicí sněhových vloček do boudy. To nám jaro nijak divně začíná. Haf, haf, 

sluníčko, kde jsi? Proč nesvítíš a nehřeješ?“ Ale sluníčko zase nic, ani z mraků nevykouklo. I vrabeček 

Drobeček se diví. „Takhle jsem si první jarní den nepředstavoval. Chtěl jsem hledat něco dobrého k 

snědku na sluníčkem vyhřáté trávě a zemi, a místo toho poskakuji ve sněhu. Pí, pí, sluníčko, zasviť� 

aspoň maličko.“ Ale sluníčko zase nic, ani z mraků nevykouklo. Spí a hlásky Mourka, Hafánka ani 

Drobečka neslyší. Najednou se však sluníčko ve své nebeské postýlce zavrtělo. „Co se to děje? Co to 

slyším? Kdo mě to budí?“ Sluníčko začalo pozorně poslouchat a uslyšelo písničku:  

„Hřej, sluníčko, hřej,  
hory doly krej.  
Povyskoč si výše,  
na té naší střeše,  
kolo udělej.“  
 
A hned po písničce zaznělo říkadlo:  
„Vyjdi, vyjdi, slunéčko,  
na makové zrnéčko.  
Vyjdi, vyjdi na kopeček,  
uvidíš tam pět oveček  
a šestého berana se zlatýma rohama.“  
 
Sluníčko odstrčilo mraky, aby vidělo dolů na zem. Dívalo se, odkud jsou hlásky, které slyší. Uvidělo a 

uslyšelo, že to jsou hlásky dětí z mateřské školy. I když to venku vůbec na jaro nevypadalo, děti přece 

jen svým zpěvem, tanečkem a říkadlem první jarní den vítaly. Právě se držely v kruhu za ruce, chodily 

po kruhu a zpívaly:  

„Přišlo jaro do vsi,  
kde jsi, zimo, kde jsi?  
Byla zima mezi náma,  
ale už je za horama.  
Hu, hu, hu, jaro už je tu.“ 
 
 „Propáníčka, děti zpívají, že jaro už je tu, a já spím, místo abych pěkně jarně svítilo a hřálo. Hned to 

musím napravit.“ Sluníčko odsunulo mraky ještě víc a začalo svítit a hřát tak, jak to má na jaře být. 

Sníh začal tát a všichni se s radostí dívali na modrou oblohu a libovali si: „To je krásný první jarní 

den!“  

Nabídka k činnostem: (pro předškolní děti, mladší děti si poslechnou pohádku rekapitulovanou 

rodičem) 

1) Otázky k pohádce – Jak vypadá první jarní den? Děti si nejen o své představí vyprávějí, ale 

zkusí svůj nápad nakreslit či namalovat. · Jakou písničkou nebo básničkou můžeme jaro 

přivítat? Děti prezentují své nápady, vzpomínají na známé básničky a říkadla, případně 

vymýšlejí jednoduché rýmy a pořekadla i s nesmyslnými slovy. · Co se ti na jaru líbí? Co nám 

jaro přináší? Co se venku změní, když přijde jaro? 



 

2) Výroba SLUNÍČKA (celé sluníčko vyrobí děti od 4 let, mladší děti s dopomocí) 

Pomůcky: čtvrtka, talíř na obkreslení, obyčejná tužka, vodovky nebo jiné barvy, štětec 

s kelímkem vody, děrovačka, provázek na paprsky 

Postup: Kruh vystřihnout z papíru – ideálně čtvrtky – který 

obkreslíme např. okolo misky/talířku, ten děti mohou 

vybarvit dle chuti, a následně po obvodu vytvoříme větší 

dírky (děrovačkou) a do těch vytvoříme paprsky – liščí 

smyčkou z kousků provázků. 

  

 
 

  

   
   

 

  



3) Mandala z přírodnin (pro všechny věkové skupiny) 

Při procházce venku si všichni nasbírejte různé drobné přírodniny (domluvte se dopředu, 

že každý nasbírá třeba 10 kusů) – klacíčky, kamínky, šištičky, lístky, kvítky… a z těchto si 

vytvořte rodinnou kruhovou mandalku. Mandalku můžete stavět doma (přírodniny si 

přinesete až domů) nebo rovnou na místě, kde je nasbíráte.  

Při stavbě je ideální, když se rodinní členové střídají a umístí vždy jen jednu přírodninu. 

Další vždy počká, až přírodninu umístí ten před ním. Takto se postupuje, dokud se 

neumístí všechny přírodniny a nevznikne vaše nádherná rodinná mandalka. Pošlete nám 

obrázek, jak se vám povedla 😊 

Lze také vytvářet mandalku na pokračování – každý den něco nově nasbíraného přidat… 

 
4) Kreslení (5-6let) 

 



5) Ozdobení květináčku na založení osení (všechny věkové katergorie) 

Po částech nanést na květináč štětečkem lepidlo Herkules a na něj posypat, co doma najdete – 

hrubou mouku, koření různých barev, i drobné suché potraviny (vč. kávových zrn aj.) .. 


