
Príroda sa prebúdza 

Vypracovala: Bc. Stella Márišová  

Milí rodičia a deti! Máme tu nový týždeň a s ním aj novú tému, ktorej sa doma môžete 

venovať: „Príroda sa prebúdza“. Keďže k nám prichádza jar, priblížte deťom typické prejavy 

jari prostredníctvom nasledujúcich aktivít. Prajem Vám príjemnú zábavu!   

 

 



 

 

Aktivita č.1: Vystrihni si nasledujúcu rozloženú kocku a zlep ju. Zahrajte sa s kockou a riaďte 

sa s pokynmi, ktoré sa na nej nachádzajú. Príjemnú zábavu.  

 

Poskakuj tak, ako 

keby si skákal 

v mláke.  

Lietaj ako motýľ.  
Kráčaj v izbe ako 

kačka.  
Poskakuj ako žaba.  

Napodobňuj dážď 

(zhora nadol).  

Napodobňuj kvietok, 

ktorý práve sa 

prebúdza.  



Aktivita č.2: Najprv si vypočujte nasledujúcu pesničku od FÍHA tralala, pridajte pohyb a spolu 

si zatancujte ako rastú semienka zo zeme.  

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

 

 

Aktivita č.3: Zopakujte si štyri ročné obdobia. Vymenujte názvy mesiacov a charakterizujte 

jarné obdobie (príroda sa prebúdza, kvitnú jarné kvety, otepľuje sa, práce na polí i v záhradách, 

sviatky jari a pod.).  

 

Choďte s deťmi von na dvor alebo na vychádzku, kde môžete pozorovať kvety. 

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


Aktivita č.4: Prečítajte deťom nasledujúce básničky a naučte sa jednu.  

Príchod jari 

Čo to, čo to, čo sa to deje? 

Slniečko sa na nás smeje. 

Snežienky rozkvitli, 

vtáci sa smejú, 

mušky si na slnku 

krídelká hrejú. 

 

Jar 

Na jar kvitnú kvety krásne, 

dúhové i inakšie. 

Vidím tam i fialku, 

veľmi peknú, veľmi zlatú. 

 

Lienka v dlani 

Mám maličkú lienku v dlani, 

chce mi niečo šepnúť vari? 

Asi to, že je JAR sa blíži, 

slniečko si cestu kríži so zimou. 

 

Jarná básnička 

Marec, apríl, máj, 

tie má každý rád. 

Fialôčka lístkom máva, 

kvietočkami vôňu dáva. 

Na slniečku sedáva, 

buď mu večná sláva. 

 

Jar 

Posledný sneh už sa topí, 

slniečko viac ohrieva, 

nezostanú ani stopy, 

to je ale nádhera! 

Príroda sa zobúdza, 

všetko krásne kvitne, 

snežienka je prvý kvet, 

čo nám náladu zdvihne. 

Ide jar 

Končí zima, ide jar, 

slnko pekne svieti, 

na lúku hneď vytiahnu 

zvieratká i deti. 

 

Jarná báseň  

Malé, biele snežienky 

privolali jar: 

,,Poď, slniečko, na obzor, 

pohlaď našu tvár.“ 

Pohladilo slniečko prvé jarné kvietky, 

zazvonili hlavičkami, 

vonku sú už všetky. 

 

Slniečko 

Slniečko zlaté, slniečko žlté, 

krásne si, krásne! 

Za hory, za lesy vidieť je 

aké si krásne. 

Svieť nám tak stále ako dnes, 

ožiar nám tak celý svet. 

 

Jarný úsmev 

Na jar, keď sa stopia ľady, 

vetrík zimu odnesie. 

Vtáčiky nám začnú spievať, 

slnko úsmev prinesie. 

 

Kedy už príde? 

Kedy príde už tá jar? 

Čakáme ju ako dar. 

Keď zakvitnú lúky, polia, 

všetko tak prekrásne vonia. 

Včielky, vtáky lietajú, 

všetci usilovne pracujú. 

Slniečko už pekne svieti, 

poďte sa hrať už von, deti! 



Aktivita č.5: Jarný príbeh  

Bol raz jeden chlapček, ktorý chcel vždy všetko vedieť, preto mu každý deň pred spaním 

hovorila stará mama rôzne príbehy.... 

Kedysi dávno žila v našej krajine víla Jar. Mala sestry Jeseň a Zimu. Jar bola z nich 

najmladšia. Keď sa víla Jeseň prešla po krajine, začalo lístie na všetkých stromoch žltnúť, 

hnednúť, červenať sa a pomaly opadávalo zo stromov, i kvietky začali vädnúť, ľudia 

pozbierali všetku úrodu a celá krajina akoby zaspávala.Ale keď sa prešla po krajine víla 

Zima, konáre stromov už dávno nemali lístie a z neba začali na suché konáre a vetvičky 

padať malé biele vločky, až celú krajinu pokryla biela prikrývka. Všetko bolo biele....I 

zvieratká sa poschovávali k zimnému spánku, aby mohli prežiť niekedy až veľmi krutú 

zimu... Sem-tam sa po krajine potulovali Meluzína s Víchricou. 

No však, keď sa prešla po krajine víla Jar, začalo sa všetko prebúdzať k životu. Začali 

kvitnúť prvé kvietky, na stromoch sa objavili prvé púčiky, prebudili sa zvieratká zo zimného 

spánku a začali veselo behať po lúkach a lesoch. Vtáčiky veselo štebotali a vracali sa z 

teplých krajín opäť domov. Bolo to nádherné! 

Lenže čosi víle Jari chýbalo. Jej sestry Jeseň a Zima sa prechádzali a hrávali často spolu, len 

Jar sa nemala s kým zabaviť. Jedného dňa prišiel do krajiny chlapec, ktorý keď chodil po 

krajine, celý žiaril. Slnko na oblohe začalo viac hriať, voda začala rezkejšie tiecť i zvieratká 

začali veselšie žiť. Chlapec v nich prebudil radosť, vyžarovala z neho neuveriteľná energia. 

No vždy ,keď odchádzal, všetko sa zmenilo, vtedy pribehla víla Jeseň a opäť začali opadávať 

listy zo stromov... Potom prišla víla Zima a všetko bolo biele.... Po nej prišla Jar a keď 

odchádzala, v tom sa zjavil utešený chlapec a všetko bolo v tom okamihu nádherné. Jar ho 

raz zastavila a navrhla mu, aby sa spolu zabávali. Keďže chlapec bol sám, a nemal žiadnych 

kamarátov, súhlasil, lebo sa mu víla Jar zapáčila. Keď sa ho víla Jar spýtala ako sa volá, 

odpovedal  jej, že sa volá Leto. Tak sa stali najlepšími kamarátmi. 

A tak sa stále striedajú štyri ročné obdobia jar, leto,  jeseň, zima. 

 



Aktivita č.6: Pustite deťom pesničku o jarných kvietkoch od Spievankovo. Dobre počúvaj, 

aby si po vypočutí vedel vymenovať kvety, ktoré kvitnú na jar. Akú majú farbu?  

https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw  

SNEŽIENKA 

 

KONVALINKY  

 

NARCISY  

 

FIALKY 

 

TULIPÁNY  

 

PÚPAVA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=r3x5lEo7Uiw


Aktivita č.7: Ako sa volajú nasledujúce kvety? Akou farbou ich vyfarbíš? Vyfarbi iba toľko 

kvetov, koľko bodiek je v riadkoch. Počítaj nahlas.  

 



Aktivita č.8: Maľované čítanie  

 

Do nasledujúceho okienka si nakresli svoju vymyslenú záhradu plných kvetov. 

Nezabudni na slniečko bez ktorého by kvety boli smutné.   

 

 

 

 

 

 

 



Aktivita č.9: Pospájaj body do celku. Prosím rodičov, aby dbali na správne sedenie dieťaťa pri 

stole.  

 

 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



NÁPADY NA TVORENIE 

Spoločne s rodičmi si vytvorte pekné jarné dekorácie do izby.  

  

    

 


