
Jaro,jaro, jaro už je tu

Předjaří

Logicko-matematická inteligence

-počítejte jarní kytičky, ptáčky, kamínky, auta /vše 
s čím se potkáte/

-porovnávejte více x méně /představa o množství x 
přesný počet/, o kolik více x méně? /pomůže 
vytváření dvojic/, zkuste i další matematické operace: 
přidej x uber 

-užívejte prostorové pojmy pod, nad, na, v, vedle v 
levo…atp. / např. polož autíčko na stůl/

-

 

Verbální inteligence

Březen-Jaro

I když je nám ještě zima, sluníčko už připomíná: „Vstávej, 
země! Už je čas! Brzy bude jaro zas.“ Sněženkový bílý 

kvítek, díky tomu sluníčku, první ze všech jarních kytek, 
vystrkuje hlavičku.

Jaro už se chystá

Je to věc už skoro jistá, jaro se k nám brzy chystá. Z louky 
sem tam vykukuje tráva zelená-sněhulákům už se 

strachem klepou kolena. (Jindřich Balík)

-má sněhulák kolena? proč se mu v říkance 
strachy klepou? předveď tajícího sněhuláka:o)

Verbální inteligence

„Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout.“ 
„Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese.“ „Na 
svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, 
který neoře.“

- Víš co je to pranostika? Vysvětlete si význam některých jarních, 
březnových pranostik

pohádka

https://www.youtube.com/watch?v=l9gI7HsJybU&list=PLTHuqo
c0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=3

-Co vše se děje a mění v předjaří v přírodě? -vyprávějte si na 
procházce /Popis, používejte přídavná jména, příslovce, mluvte 
v celých větách/

-pro správné vyslovování vyzkoušejte logohrátky: 
https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

Prostorová inteligence

V březnu se k nám podle pranostik vrací čáp   
https://www.konvalinova.com/2020/04/14/az-
prileti-cap/

Z jakéhokoliv „materiálu“, co v pokoji najdeš, 
postav co nejvyšší komín pro čápa. Pozor! 
Takový, který nespadne! S tatínkem ho pak 
změřte:o)

Hudební inteligence

„Spring waltz“

https://www.youtube.com/watch?v=a0hFZPvanMs-

-zaposlouchej se, relaxuj se zavřenýma očima 

-poznáš hudební nástroj?

A protože k jaru patří také úklid a ekologie, tak 
posíláme jednu popelářskou :o)

https://www.youtube.com/watch?v=W3Ev4uRSGAI

Přírodní inteligence

-Kam vlastně odchází sněhulák, aneb podíváme se na koloběh 
vody v přírodě

https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0

-Pozorujte první jarní kytičky, zkuste je nakreslit, pojmenovat, 
vyhledat v knížce, na internetu.. 

-Vyzkoušejte klíčení  semínek 
https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik

-Zajímá Vás, co vše se děje v přírodě?  
https://decko.ceskatelevize.cz/novinky-z-prirody_BM

 

Tělesně kinestetická inteligence

-Probudíme a pozdravíme spolu sluníčko

-Rodiče si mohou protáhnout záda společně s námi:o)

„Pozdrav sluníčku“

https://decko.ceskatelevize.cz/joginci-v-prirode

(Déčko-Jogínci)

Intrapersonální inteligence

Samostatnost: Proč je pro nás důležitá? Co jsem se 
poslední dobou naučil zvládat sám? Co se chci 

naučit zvládnout sám?
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