
Téma: Jar – jarné kvety 

 

Akt. č. 1: Zopakujte si so svojimi deťmi, aké kvety kvitnú na jar. Popozerajte si obrázky 

a skúste pomenovať kvety najskôr bez toho, aby ste prečítali ich názvy. Potom si prečítajte 

o nich básničky, naučte sa spolu jednu (alebo aj viac), ktorá sa vám najviac zapáči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNIEŽIENKA                                   NARCIS                                     TULIPÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         HYACINT                                    SEDMOKRÁSKA                                KROKUS 



 

                    FIALKY                            PRVOSIENKY                             PÚPAVA 

 

Snežienky 

Malé, biele snežienky privolali jar: 

,,Poď, slniečko, na obzor, pohlaď 

našu tvár.“ 

Pohladilo slniečko prvé jarné 

kvietky, 

zazvonili hlavičkami, vonku sú už 

všetky. 

 

Fialôčka 

Ja som kvietok-fialôčka, 

aké nebo, také očká, 

aká tráva, také šaty, 

hrej ma slnko, lúčik zlatý! 
 

Tulipán 
V záhradke je nový pán,  

volajú ho tulipán. 

Na zelenej nôžke vládne,  

včielka sa doň rýchlo vkradne. 

Pošteklí ho po líčku, 

zaspieva mu pesničku.  

 

Prvosienka 
Hopká zajko po pasienku, 

nahovára prvosienku, 

hopkaj aj ty ako ja, 

pohopkáme obaja. 

 

 

Púpava 
Naša Zem je krásna z jari, 

lastovičky letia z diali, 

pričom deti vijú vienok, 

zlatý vienok z púpavienok. 

 

Sedmokráska 
Jarou rozvoniava, zelenie sa tráva, 

už malá snežienka snehu farbu vzala. 

Smeje sa i sedmokráska,  

neskrivte jej ani vláska. 

Chváliť budú motýle, 

lesklé vlásky spanilé.  

 

Kvety 
Kvietky malé, kvietky hravé, 

kdeže ste sa skryli v tráve? 

Chcem z vás spraviť kyticu, 

prekvapím ňou mamičku 

 

Sedmokráska, Konvalinka, 

v ktorej malá včielka spinká. 

Slnečnica, Vlčí mak, 

pozbieram vás, veru tak. 

 

Nezábudka, Prvosienka, 

po tráve si kráča lienka. 

Zvonček, Narcis, Fialka, 

zbiera kvietky Natálka.



Akt. č. 2: Prečítajte deťom náučnú rozprávku o Žiarlivej fialke  

 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden dom. V tom dome 

bývala rodina, ktorá mala rada kvety. Do záhradky pred 

svoj dom preto zasadili veľa krásnych kvetov rôznych 

druhov. A tak sa stalo, že keď prišla jar, v záhradke sa objavili snežienky, 

narcisy, tulipány, sedmokrásky, hyacinty a vietor sem zavial aj púpavy. Pod 

touto farebnou pokrývkou však kvitol ešte jeden kvietok. Bol v porovnaní s 

ostatnými menší a nebolo ho dobre vidieť. Vždy otáčal svoju hlavičku k nebu a 

chcel sa všetkým ukázať. Lupene jeho kvetov mali prenikavú fialovú farbu, 

preto ho nazvali – fialka. V záhradke, kde fialka rástla, boli všetky kvety 

kamaráti. Záhon narcisov bol vysadený hneď vedľa malého chodníka a za ním 

rástli v jednom rade tulipány. Keď do nich zafúkal vietor, jedny do druhých 

narážali a navzájom sa šteklili. Nakoniec bolo zo záhradky počuť prenikavý 

smiech a ak šiel niekto náhodou okolo, vždy povedal: „Pozrite sa, aké krásne 

kvety!“ Fialka to všetko sledovala a ako jediný kvietok sa hnevala: „Áno, všetky 

tieto kvety sú krásne. Každý sa na ne pozerá, pretože sú také vysoké. Mňa pod 

nimi ani nie je vidieť! Ich listy ma takmer celú zakrývajú a ani slnko ku mne 

nedopadá. Preto mi je stále zima, zem pod mojimi korienkami je chladná a stále 

mokrá. Takých kamarátov veru nepotrebujem!“ Keď takto premýšľala, bola 

stále viac nazlostená. Potom sa však stávalo aj to, že na ňu ostatné kvety volali: 

„Fialka, poď sa aj ty s nami hrať,“ no ona vždy odpovedala to isté: „Hrajte sa 

samé. Mne sa nechce“ a radšej rástla sama. Tak prešiel marec a raz ráno prišiel 

do záhradky pán, ktorý býval v dome. Chcel spraviť svojej rodine radosť, tak 

odtrhol všetky kvety a zaniesol ich na kuchynský stôl do vázy. Odtrhol naozaj 

všetky, okrem jediného. Fialka bola taká malá, že si ju nevšimol. Zostala tu teda 

sama a až keď otvorila oči zistila, čo sa stalo. Zrazu jej bolo veľmi smutno a 

túžila, aby sa jej kamaráti vrátili. Veď ich mala vždy rada a aj keď im to nikdy 

nepovedala, chcela aby boli s ňou. Odrazu už nikto o ich záhradke nehovoril že 



je krásna, nikto sa tu nezastavil. Keď fúkal vietor, nikto sa nesmial a fialke bolo 

stále viac smutno. Bola by celkom odkvitla, keby sa zrazu vedľa nej neobjavil 

malý fialový púčik. Na druhý deň už okolo nej kvitlo množstvo ďalších fialiek a 

ona im rozprávala o krásnych kvetoch, ktoré tu boli: „Tulipány, narcisy, ale 

nemusíte sa báť. Keď o rok vyrastú, určite ich uvidíte aj vy. Buďte k nim ale 

milé, pretože sú to vaši kamaráti. Ja som im závidela, aké sú pekné a zrazu 

zmizli. Teraz ma to mrzí a keď sa vrátia, určite im to poviem!“ 

 

Porozprávajte sa o tom, kde a s kým bývala fialka. Povedzte si aká bola (jej vlastnosti – 

vnútorná charakteristika) a ako sa správala k svojim priateľom. Hovorte s deťmi aj o tom, 

prečo a ako sa  na záver fialka zmenila. 

 

Akt. č. 3: Pozrite si s deťmi rozprávku o Včielke Maji:  

Majina záhrada https://www.youtube.com/watch?v=F0iljvJpYsk 

Porozprávajte sa o obsahu rozprávky. 

 

Akt. č. 4: Porozprávajte sa deťmi o tom, ako pestujeme a ako staráme sa o rastliny – kvety. 

Vedia vaše detičky ako kvety rastú? Pomôžte si pri rozhovore s videom: 

FÍHA tralala - Cvičíme od mala - SEMIENKA 

https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo 

Deťom môžete navrhnúť, aby cvičili spolu s FÍHOU. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F0iljvJpYsk
https://www.youtube.com/watch?v=pjCN0KxcuSo


Ak si dieťa nezacvičí, pre lepšie zapamätanie procesu klíčenia a rastu si spolu vyriešte 

pracovný list.  

Vyfarbite obrázky v spodnej časti papiera, potom si ich vystrihnite a zoraďte podľa správnosti 

vedľa seba doradu. Ak bude postup správny, nalepte ich do okienok (začína sa od 1).   



Akt. č. 5: Okrem kvietkov sa na jar prebúdzajú niektoré zvieratá, medzi nimi aj hmyzy. 

Zopakujte si s deťmi tie, s ktorými sa  v záhradách stretávame najčastejšie. 

 

                          LIENKA                                                                    VČELA 

 

                          MOTÝĽ                                                                     MUCHA 

 

                         SLIMÁK                                                                 DÁŽĎOVKA 



K téme sme pre vás pripravili niekoľko pracovných listov, niektoré z nich si skúste s deťmi 

vyriešiť.  

Nájdite k sebe hodiace sa dvojice, spojte ich čiarou a vyfarbite obrázky. 

 



Vyberte si jeden obrázok a vyfarbite si ho –  precvičte si čísla.  



 



 



Včielka hľadá cestu k medu. Pomôžte jej nájsť cestu, ktorá vedie cez lúku plných farebných 

kvetov. Niektoré kvety obsadili už motýle, na tie si včielka sadnúť nemôže.  

 

 



Motýlik sa vydal na dobrodružnú cestu za kvetinkou. Motýľ sa počas divokej cesty veľmi 

unavil a zastal pred labyrintom, ktorý je poslednou prekážkou.                                                 

Pomôž mu prejsť cez labyrint.   

 

 

 



Akt. č. 6:  Precvičte si „kreslenie“ línií pomocou grafomotorických cvičení.  

Pospájajte prerušované línie vedúce od kanvíc ku kvietkom.  



Zaveďte lienku ku kvietkom bez zastavenia a vybočenia z cesty. Vyfarbite si obrázky.    

   



Popozerajte si obrázky v prvom stĺpci, v druhom stĺpci prekreslite línie kvetov a v treťom ich 

skúste dokončiť samostatne.  

 

 



Akt. č. 7: Pozrite si pracovné listy zamerané na matematiku, niektoré z nich si vyberte spolu 

s deťmi a vyriešte ich. 

Pomenujte kvety, ktoré poznáte a vytvorte dvojice obrázkov.  

 



Vyfarbi dvojice obrázkov rovnakou farbou. 



Nakresli do váz toľko kvetov, koľko znázorňujú čísla.  

 



V záhrade narástlo veľa tulipánov, každý inej veľkosti.                                                               

Vyfarbite tulipány, vystrihnite ich a zoraď ich vedľa seba podľa veľkosti, potom ich nalepte 

do okienok so šípkami od najmenšieho po najväčší. 



Vystrihnite obrázok v spodnej časti papiera po prerušovaných čiarach, potom zoraďte 

vystrihnuté pásiky podľa čísiel od 1 do 5 a nalepte ich takto vedľa seba do obdĺžnika              

so stĺpikmi a vyfarbite vzniknutý obrázok.  



Akt. č. 8: Prezrite si s deťmi námety na tvorenie k téme jarné kvety. Vyberte si jednu (alebo 

aj viaceré) z nich a vyrobte si ich spolu tiež. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 


