
Měsíc březen: „Je tu nová pohádka, jaro klepe na vrátka“ 

MOTIVACE: 

První jarní den začíná 20. března 2021. Tento den je také vyhlášený jako Světový den vrabců. 

Pozorujte v přírodě, co se změnilo, všímejte si počasí, rostlin, prvních jarních kytiček. A můžete si 

udělat jednoduchý pokus – klíčení hrášku, fazole, řeřichy, obilí. 

Zjistíte, co semínka potřebují ke klíčení a můžete si vytvořit i základ pro velikonoční dekoraci. 

 

 



 

A protože máme pohádkový měsíc, vyprávějte si s dětmi pohádku 

„O Budulínkovi.“ 

 

 

 

ROZVOJ ŘEČI, TVOŘENÍ VĚT: 

 Povídej pohádku podle obrázků. 

 Co jedl Budulínek? 

 Kam šla babička s dědečkem? 

 Byl Budulínek poslušný? 

 Kam ho liška odnesla? 

 Podle čeho poznala babička, co se stalo s Budulínkem? 

 Kdo Budulínka zachránil? 

 Při „čtení“ obrázkové pohádky dbejte u dětí na tvoření správných tvarů slov a na pečlivou 

výslovnost. 

 Hra se slovy, tleskání obrázků, určování počtu slabik: les, dě-de-ček, bu-bí-nek, py-tel… 

 

 

 



 

Rodiče povídají pohádku, děti postupně pokračují podle obrázků. 

 

 

 

 

O Budulínkovi – zpívaná pohádka 

https://cz.pinterest.com/pin/57491332734613746/sent/?invite_code=9bca004fa7974a3eacc7c6c16c

e82331&sender=628322722920812371&sfo=1 

 



 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI: 

 

Vyhledej hudební nástroje, na které hrála babička a dědeček. Znáš ještě jiné nástroje z obrázku? 

Napodobuj hru podle písničky „Já jsem muzikant.“ 

Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země. 
My jsme muzikanti, přicházíme k vám. 
Já umím hráti. 
My umíme taky. 
A to na housličky. 
Jak se na ně hraje? 
Fidli, fidli, staré vidli, 
fidli, fidli, housličky. 
...na bubínek – bumtarata, bumtarata, bumtarata, bubínek… 
…na trumpetu – já rád játra, ty rád játra, on rád játra, trumpeta… 
 
 
Zazpívejte si některou písničku, př. Běží liška k Táboru, Sedí liška pod dubem… 
Při zpěvu se můžete v rytmu otáčet, chodit, tleskat. 
 



 

 

 

 

 

 

                                                Hra s prsty „Pět lištiček“ 
 

Pět lištiček přiskákalo,   
   pět lištiček přichvátalo. 

  První v kamnech zatopila,  
                druhá rendlík postavila,   

  třetí kaši uvařila,   
čtvrtá cukrem posypala.      

                      Pátá volá: „Hošíčku!                         
Pojď jíst kašičku, 

 jen si nespal hubičku!“ 
 

                    Děti ukazují na prstech první, druhou, třetí, čtvrtou a pátou lištičku. 
 

 



POHÁDKOVÝ DETEKTIV: 

Poznáš podle obrázku pohádku? 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



  ROZVOJ GRAFOMOTORIKY:  

Obtahuj několikrát prstem, potom tužkou.      

 

 



 

 

 

 

NÁMĚTY NA VÝTVARNÉ ČINNOSTI: 

 



JEMNÁ A HRUBÁ MOTORIKA: 

Děti mohou venku kreslit klacíkem do hlíny a písku kuličky hrášku, nakreslit si dlouho cestu, po které 

běžela liška s Budulínkem, vyznačit cestu, po které se děti projedou na odrážedle a hádají, kdy budou 

dřív u cíle. Na odrážedle, nebo při chůzi? 

Doma si mohou děti tvořit hrášky z plastelíny, mačkat do koule papír a poznávat věci, které jsou 

kulaté (korále, míče, pomeranč). 

Můžete hrát míčové hry, koulet, házet, chytat, vyhazovat do výšky, házet na cíl, přehazovat překážky. 

 

  

 

 

 



JEDNODUCHÉ HRY, KTERÉ BUDOU ROZVÍJET JEMNOU MOTORIKU: 

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

Děti, které se orientují v číselné řadě 1–5, mohou mít v jedné řadě číslice 1,2,3,4,5 a ve druhé řadě 

barvy. Přiřazují knoflíky, papírová kolečka, kostky lega a podobně. 

 

 

  

Kreslení prstem do mouky, krupice… podle předlohy (písmena, tvary) 

                    

                 

 


