
Integrovaný blok: Jarní pohádka ťuká na vrátka  

Téma: Jaro je tady 

Týden: 22.-26.3.2021 

Který ptáček je na jaře nejvíce slyšet? (skřivan) 

Odkud se k nám vrací stěhovaví ptáci? (z teplých krajin) 

Písnička „Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře“ (viz video na rajčeti) 

Která zvířátka se probouzejí ze zimního spánku? (medvěd, ježek, jezevec,…) 

Pokus s vodou cibulkou hyacintu nebo cibule (viz video na rajčeti) 

 
Dále, prosím, sledujete „rajče“, průběžně tam budou nahrávána kraťoučká videa 
s pohádkami, písničkami, pokusy apod., tak ať děti o něco nepřijdou.  
 
 
Básnička 
 
 
Když se jaro vrátí 
 
Když se jaro vrátí, 
přiletí zas čápi. 
Staví hnízda na komíny, 
nejsou ani trochu líní. 
Chytí žábu raz, dva, tři 
a ta čtvrtá uskočí! 
 



Krátký jarní příběh 

 
Děti, pozorně poslouchejte, ať znáte odpověď na otázky, které jsou na konci 
uvedeny. 
 

 



Na jaře se k nám zpět vrací stěhovaví ptáci – vlaštovky, jiřičky, volavky, divoké husy, špačci a 
s nimi také čápi. O čápech je známo, že si staví svá velká hnízda na vysokých komínech. 

Pomoz čápům na obrázku hnízdo postavit.  

Jestli má maminka doma nějaký zbytek vlny nebo bavlny, můžete ji nastříhat na krátké 
kousky a podle fantazie je různě přes sebe do hnízda nalepit. Použít lze i obyčejný provázek. 
Pokud vlnu ani provázek nemáte, nevadí, jednotlivá stébla, ze kterých si čápi hnízdo staví, 
můžete dokreslit.  

 



 

Najdi cestu čápa k žabkám. Můžeš zkusit „lapit“ nejprve žabku nejmenší, pak větší a na 
konec největší. 

 



 

Zkus nejprve obtáhnout obloučky, vlnky, zoubky, kličky a schůdky. Pak zkus stejné tvary 
„napsat“ na prázdný papír ještě jednou. 

 



Spočítej obrázky a spoj se správným počtem teček.  

(verze i pro mladší děti) 

 



Spočítej obrázky a spoj se správným číslem.  

(verze pro starší děti) 

 



Najdi dvojice obrázků, které k sobě patří a spoj je čarou.  

 



Dokresli tvary na těle housenky tak, aby se správně a pravidelně střídaly. 

 



Vezmi si zelenou a červenou pastelku. Pozorně se podívej na ptáčky a zelenou pastelkou 
vybarvi ty, kteří se dívají doprava a červenou ty, kteří se dívají doleva. 

 



Tip na výtvarné tvoření 

Na jaře se k nám vracejí čápi. Tak proč si jednoho také s dětmi nevyrobit? 

Výroba je snadná, rychlá a dokonce si s ním můžete doma zahrát třeba divadlo. 

Potřebovat budete: 

Bílý kancelářský papír, lepidlo, nůžky, fix a kousek červeného papíru na zobák. 

Postup: 

Z jedné A4 bílého papíru si vytvoříte čtverec. Ten přeložíte dle fotografie na polovinu, aby 

vám vznikl trojúhelník, a rozstřihnete. Postačí nám na křídla trojúhelník jen jeden. Pruh, který 

vznikl odstřižením z A4, když jsme dělali čtverec, přehneme na polovinu a rozstřihneme. 

Vzniklý proužek přehneme znovu na polovinu a vytvoříme tak tělo čápa. Do něj vlepíme 

křídla dle fotografie. Kraj křídel nastříháme nůžkami. Vystřihneme si dvě kolečka na hlavu a z 

červeného papíru zobák. Přilepíme je k tělu čápa tak, jako na fotografii. Ještě budeme 

potřebovat vystřihnout dva pruhy papíru (cca 20×2 cm), které nalepíme na spodní stranu 

křídel. 

A je hotovo. Taháním za papírové proužky rozhýbeme čápovi křídla. 

 

  



U všech aktivit si můžete prozpěvovat písničku „Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře“. 

 

 

 


