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Kdo má malou zahrádku 

Karel Kilian 

Kdo má malou zahrádku, 

ten se o ni stará. 

Na podzim ji musí zrýt, 

sázet bude zjara. 

Co se v ní pak urodí, 

to už dobře znáte: 

salát, mrkev, ředkvičky. 

To si pochutnáte!  

 

Z následujícího odkazu si pusťte video, kde se určitě zasmějete a můžete si 

zazpívat známou písničku.  

Zpívánky - Šel zahradník do zahrady (Jiří Lábus, Luděk Sobota) 

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

 

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


Můžete si zkusit společně s rodiči „přečíst“ básničku z časopisu Sluníčko.  

Naučíte se pomalu orientovat v textu, postupovat zleva doprava, procvičit 

pozornost a seznámit se hned s několika živočichy, které můžete pozorovat 

třeba na procházce. 

 



Květiny se pomíchaly. 

Poznáš, které květiny jsou jarní? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



POJMENUJ JARNÍ KVĚTINY! 

JAKÝM PÍSMENEM ZAČÍNAJÍ SLOVA? 
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Jak to bylo, kytičko? 

 Vystřihněte obrázky a seřaďte je tak, jak jdou za sebou. Do 
prázdných koleček zapište pořadí podle čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 
 

 

 



Procvičte si ručičku na následujícím úkolu. „Zalejte“ kytičky – obtáhněte 

přerušované čáry tužkou: 

 

zdroj: www.pinterest.com 

http://www.pinterest.com/


Vymalujte obrázek podle čísel: 

 

zdroj: www.pinterest.com 

 

http://www.pinterest.com/


Dokreslete tulipánky: 

 

zdroj: www.pinterest.com 

 

http://www.pinterest.com/


 

zdroj: A. Nevěčná, J. Nevěčný: Pro malé děti 2 



 

zdroj: A. Nevěčná, J. Nevěčný: Pro malé děti 2 



Na procházce: 

 



Výtvarná práce – tulipány na zahrádce. Tulipánky si můžete složit 

z barevného papíru obdobně, jako jsme se to učili u sněženky. 

Dolepte stonky a listy a dokreslete dle vlastní fantazie. 

 

 



Omalovánka dle návodu dole: 

 



Až se doma budete nudit, zkuste třeba tohle: 

 

Těžký život žížaly:  

https://decko.ceskatelevize.cz/hry/zizaliga- sampionu 

https://decko.ceskatelevize.cz/hry/zizali- trenazer 

 

Něco pro pořádné kluky:  

https://decko.ceskatelevize.cz/kombajn-je-fajn/pole- je-fajn 

O zahrádce:  

https://decko.ceskatelevize.cz/moje- zahradka/moje-

zahradka 

Hudby trochu třeba:  

https://decko.ceskatelevize.cz/cteni-do-ouska/ 

deckoteka 
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