
Téma: Jar prichádza 

Akt. č. 1: Porozprávajte sa s deťmi na základe akých znakov môžeme spozorovať príchod jari.  

Zopakujte si so svojimi deťmi, aké kvety kvitnú na jar. Popozerajte si obrázky a skúste pomenovať kvety 

najskôr bez toho, aby ste prečítali im ich názvy. 

 

Vypracovala: Bc. Andrea Havlik Orelová 



 

Akt. č. 2: Zaspievajte si jarnú pieseň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akt. č. 3: Vypočujte si jarné piesne: 

Simsalala – Zelená jar: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EChD8Od1x4w 

Jas v Spievankove: 

https://www.youtube.com/watch?v=UPz-dM58qhs  

 

Pozrite si rozprávku:  

Deduško Večerníček – Jarná únava: 

https://www.youtube.com/watch?v=CJfMkbg9_zM 

 

Akt. č. 4: Naučte sa vybranú báseň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ide jar 

Končí zima, ide jar, 

slnko pekne svieti, 

na lúku hneď vytiahnu 

zvieratká i deti. 

Jar 

Marec, apríl, máj, 

tie má každý rád. 

Fialôčka lístkom máva, 

kvietočkami vôňu dáva. 

Na slniečku sedáva, 

buď mu večná sláva. 

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. 

 

Prišla jar 

Ešte včera bola zima, a dnes je už pekná jar, 

Poberaj sa, starec marec, Ta, kam išiel február. 

Čo zistíme v kalendári? Že slniečko viacej žiari, 

sniežik sa aj v hore topí, nezostanú po ňom stopy. 

Tešíme sa všetci z jari. Snežienkam sa v tráve darí, 

natrháme z nich aj mame, do vázičky jej ich dáme. 

Vŕbe rastú puky veľké, nachystá v nich peľu včielke. 

Dunčo žmurká na svet z búdy: „Príroda sa celá budí!“ 

 

Jar 

Po zime zas prišla jar, 

slnko už má teplú tvár. 

Budú kvety, zvieratká, 

vstáva spiaca záhradka. 

https://www.youtube.com/watch?v=EChD8Od1x4w
https://www.youtube.com/watch?v=UPz-dM58qhs
https://www.youtube.com/watch?v=CJfMkbg9_zM


 

Akt. č. 5: Prečítajte si krátky príbeh a porozprávajte sa o jeho deji.  

Príbeh o jarnom prebúdzaní 

   Sneh sa nenápadne vytráca z polí a lúk. Slniečko svojim 

teplom vyťahuje spod vychladenej zeme biele hlávky 

snežienok.  

"Ahoj slniečko", pozdraví sa jedna snežienka, za ňou druhá, tretia. O chvíľu je 

celý kopec obsypaný týmito prvými poslami jari. Ovzduším sa šíri ich medová 

vôňa. Tráva naberá sviežu zeleň a brezy, osiky, topole, vŕby a kríky liesky sa 

rozpučali hebkými bahniatkami a jahňadami. 

Postupne pribúda teplejšie počasie a krajina je čoraz pestrejšia. Na kamenistej 

pôde v plnej kráse rozkvitol podbeľ. Ani fialky nedali na seba dlho čakať.          

Vo svojich fialových sukienkach sa predvádzajú pod lesom i              

pri potokoch a spolu so žltým záružlím priam pútajú pohľady 

okoloidúcich.  

 A sedmokrásky? Tieto veselé kvietky sú vo všetkých záhradách a 

dvoroch a sú priam neprekonateľné. A čo púpavy? To sú tie tisícky 

slniečok, ktoré zaplavujú nekonečné lúky žltooranžovou farbou. Rôzny 

hmyz a včielky nedokážu odolať ani jednej rozkvitnutej parádnici. 

Neúnavne lietajú z jedného kvetu na druhý a zbierajú peľ i sladký nektár. 

Nádherne pôsobia aj kvety šafranu, prvosienky a bledule. V záhradkách 

obdivujeme tulipány, narcisy a pestrofarebné koberce rozkvitnutých 

skalničiek. Nad hlavami zasa sledujeme cifrovanie a svadobné lety 

vtákov, stavanie hniezd, kŕmenie práve vyliahnutých vtáčikov a neskoršie 

ich prvé lety.  

To všetko prináša jar. Jar, ktorá je prenádherná svojou pestrosťou, sviežosťou, 

vôňou a najzvučnejším koncertom štebotajúcich poľných vtákov. 

Musíme si priznať, že jarná príroda vytiahne na prechádzku aj tých najlenivejších 

lenivcov. Veď je čo obdivovať. Príroda vie v tomto období 

predviesť najúžasnejšie divadlo. Každé ročné obdobie je 

niečím výnimočné, ale jar dáva človeku akoby nový 

nádych a silu.  

 

 



Akt. č. 6: Prezrite si nasledujúce úlohy a vyriešte niektoré z nich.  

 

 

 

 

 Zaveď chrobáky k rastlinám po vyznačených cestičkách a skús ich pritom aj pomenovať. 

 



 

Spočítajte obrázky a poznačte ich počet bodkami/čiarkami do štvorčekov 

vedľa súhlasných obrázkov.  

 



 

 

 

 

 

 

Odstrihnite vyznačenú časť, následne vyfarbite tulipány a nalepte ich do obdĺžnikov podľa veľkosti,  

od najmenšieho po najväčší.  



 

Vystrihnite časti obrázkov po prerušovaných čiarach a nalepte ich v správnom poradí do prázdnych políčok.     

Po poskladaní si obrázok vyfarbite.  



 

Vystrihnite obrázok v spodnej časti a poskladajte ho podľa predlohy. 



Akt. č. 7: Vyrobte si tulipán podľa predlohy. 


