
Aktivity ke knížce Jaro je tu!

Materiály jsem vytvářela pro svoje děti a žáky a dávám ho k dispozici zdarma i vám ostatním. I tak prosím respektujte moji práci, a 
pokud chcete dokument sdílet s ostatními, sdílejte odkaz na moje stránky či na článek, v němž se dá dokument stáhnout. Neposílejte 
a nepředávejte ostatním dokument samotný a nesdílejte přímý odkaz na PDF. Děkuji!

Pokud se chcete na něco zeptat nebo jste objevili chybu, pište prosím na jazykovehry@gmail.com

1) Časové řazení obrázků jaro (cca 4 až 8 let)

2) Časové řazení obrázků křesťanské Velikonoce (cca 4 až 8 let)

3) Časové řazení pranostik (cca 6 let a víc)

4) Pracovní list Velikonoce v Česku / Velikonoce u nás v _____ (cca 4 až 8 let)

5) Třísložkové karty (cca 2 až 8 let)

6) Čtení s porozuměním pro začínající čtenáře (cca 5 až 6)

7) Čtení s porozuměním pro pokročilejší čtenáře (cca 6 až 8 let)
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ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

Seřazování obrázků podle časové posloupnosti (cca 4-8 let)

Dětem můžete rozstříhat pět obrázků a vyzvat je, ať je seřadí, jak jdou za sebou (první sněženky, masopust, Velikonoce, pálení čarodějnic, 
pampelišky kvetou/odkvétají). Spolu přijdete na to, že to může být každý rok jinak. Zkuste to udělat pro letošek (a pak třeba srovnávat s jinými lety 
nebo s kapitolami v knížce Jaro je tu!), můžete k tomu pro starší přidat i kartičky s měsíci. Pokud upřednostňujete obrázky i s popiskem, najdete je 
na konci u třísložkových karet.



Seřazování obrázků podle časové posloupnosti (cca 4-8 let)

Stejný úkol jako u předchozí aktivity – chronologicky seřadit, ale s křesťanskými událostmi / významnými dny. Začátek půstu 
(Popeleční středa), příchod JK do Jeruzaléma (Květná neděle), poslední večeře (Zelený čtvrtek), ukřižování (Velký pátek), 
zmrtvýchvstání (Velikonoční neděle), nanebevstoupení. Pokud preferujete obrázky i s popiskami, najdete je na str. 11.



Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.

Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný.

Březen, za kamna vlezem.

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

Na svatého Řehoře, čáp letí od moře.

Seřazování pranostik podle časové posloupnosti.
Jak jdou za sebou dny / měsíce, k nimž se vážou dané pranostiky?



Velikonoce v Česku Velikonoce u nás v ____________



Velikonoce v Česku Velikonoce u nás v ____________



ptačí zpěv sněženka podněžník petrklíč (prvosenka jarní)

kočičky (vrba jíva) narcis žlutý tulipán



masopust maska déšť

holínky kaluž deštník



vejce kraslice velikonoční kytice

pomlázka beránek mazanec



vrba pletení pomlázky barvení vajíček cibulí

barvení vajíček voskem pálení čarodějnic čarodějnice



začátek půstu příchod Ježíše do Jeruzaléma poslední večeře Páně

ukřižování Ježíše Krista zmrtvýchvstání Páně nanebevstoupení Páně



věneček jaterník podléška sasanka hajní

violka obecná kopretina bílá blatouch bahenní



sedmikráska chudobka pomněnka lesní

rozkvetlý Petřín pampeliška (smetánka lékařská)

Třísložkové karty
Můžete vytisknout dvakrát a jednu 
kopii rozstříhat vše (i nápisy a 
obrázky od sebe), v jedné kopii 
ponechat popisek a obrázek u sebe.

S kartičkami můžete dělat 
nejrůznější aktivity:
- třídit do kategorií (květiny, 

obrázky vztahující se k 
Velikonocům)

- hrát pexeso
- hrát kimovku (dát pod šátek 

několik kartiček, odkryjou se, dítě 
si musí zapamatovat co nejvíc, 
pak se zas zakryjou, dítě 
vyjmenovává / píše)

- snažit se zapamatovat si řady –
např. pět kartiček v daném pořadí

- hrát co do řady nepatří (vybrat 
čtyři kartičky, z nichž tři spolu 
úzce souvisí a jeden stojí mimo, 
dítě musí poznat)

- přiřazovat obrázky k popiskům
- přiřazovat kartičky ke kapitolám 

knihy Jaro je tu!
- řadit podle abecedy
- vzít si s sebou ven a hledat v 

přírodě
- ....



NA OBRÁZKU JSOU ČTYŘI VAJÍČKA.

V HNÍZDĚ LEŽÍ DVĚ VAJÍČKA.

HNÍZDO S VAJÍČKY JE NA STROMĚ.

KÁČÁTKA BĚŽÍ ZA SVOU MÁMOU.

KACHNA MÁ DVĚ MLÁĎATA.

KÁČÁTKA JSOU PŘED KACHNOU.

DĚTI SE DÍVAJÍ DO FOŤÁKU.

DĚTI BĚŽÍ TULIPÁNOVÝM POLEM.

NA OBRÁZKU JSOU TŘI DĚTI.

BERUŠKY SEDÍ NA LÍSTKU.

BERUŠKY LETÍ PRYČ.

BERUŠKY JSOU ŽLUTÉ.

Čtení s porozuměním –
začátečníci 

Rozstříhejte kartičky podél 
tlustých čar (předtím případně 
zalaminujte), vzadu označte 
správné řešení tečkou tužkou. 
Dejte dětem kolíček a nechte je, 
ať si čtou a kontrolují sami.

Případně můžete i jen nechat 
kroužkovat / škrtat špatné 
informace a pak to spolu projít.

Vždy jedno řešení je správné.

Čtení s porozuměním –
pokročilí (na další straně)

Platí totéž jako u čtení 
s porozuměním pro začátečníky, 
ale více řešení je správně.



Na fotce je chlapec v přírodě. Na obrázku je živá čarodějnice. Děvče na fotce chytá motýly.

Chlapec je smutný. Visí na stromě. Celkem je vidět pět motýlů.

Vedle chlapce stojí maminka. Na hlavě má klobouk. Je krásný slunečný den.

V ruce drží odkvetlou pampelišku. V ruce drží koště. Dívka má na hlavě kšiltovku.

Právě se na ni chystá fouknout. Její sukně má květinovaný vzor. Běží po rozkvetlé louce.

Pampelišku drží za stonek. Podle mraků na nebi asi brzy zmokne. Na jejím oblečení převažuje žlutá barva.

Pampeliška má dva listy. Na pozadí fotky je vidět panelák. Drží v rukou síťku na motýly.


