
Milé děti,  

 

všechny Vás zdravíme z naší školky.  Chtěli bychom moc poděkovat za překrásné jarní 
kytičky. Jste šikulky a moc se Vám povedly. Paní učitelka Markéta už je vyvěsila na 
nástěnku, aby si je mohli ostatní kamarádi prohlédnout.  

Dnes ráno nám došel dopis s naléhavou prosbou od víly Jarnilky. Zlý čaroděj Zimorad ji 
pozval k sobě na hrad, aby společně oslavili konec zimy a začátek jara. Hodná víla 
nabídku přijala a této oslavy se zúčastnila. Zimorad však nechtěl, aby Jarnilka začala se 
svojí prací, a tak jí lstivě nabídnul povzbuzující nápoj, aby měla více síly před jarním 
čarováním. Elixír krásně voněl po vločkách a mrazu, jeho sněhově bílá barva přímo 
vybízela k ochutnání. Čaroděj připravil opravdu velkou hostinu a pestrou zábavu, že se 
Jarnilka cítila na hradě velmi dobře. Ani jí nenapadlo, že by ji chtěl nějak ublížit. Když 
však dopila poslední kapku, začaly jí v hlavě běhat zmatené myšlenky pořád dokola a od 
té doby nechtějí zastavit. Vůbec si nemůže vzpomenout, co všechno musí udělat, aby 
splnila své povinnosti jara. V tomto dopise nás prosí o pomoc, abychom jí připomněly, co 
všechno má na práci, protože pokud si vzpomene, zlou kletbu čaroděje Zimorada zlomí a 
bude z ní zase ta šikovná, hodná, pracovitá víla Jarmilka. Děti, pokud víle nepomůžeme, 
tak zima už nikdy neskončí a pořád bude chladno, deštivo, nezbavíme se bund, čepic, 
rukavic, přestanou kvést kytičky …………. Takže kdo se nebojí a má odvahu se čarodějovi 
Zimoradovi postavit, tak se může pustit do plnění úkolů. Snad víle pomůžeme a jaro se 
vrátí. Začíná zase přituhovat.  



 

 

Aby nám vzpomínání lépe šlo, prohlédněte si nejprve obrázek a popovídejte si 
s maminkou, tatínkem, co na obrázku vidíte.  

- Jaké počasí přivolává víla Jarnilka 
- Co se děje se zvířátky na jaře (zimní spánek, mláďátka, návrat ptáčků, ……..) 
- Které změny nastávají na zahradě, v trávě (kytičky, stromy, zahrádka ……..) 
- Oblečení, svátky jara ………….. 

 

Určitě pomůžeme víle si vzpomenout, když jí připomeneme některé jarní květinky. 

 



 

 

 

          

 

            

 

 

A jedna těžká otázka pro šikulky. Jakou barvu mají kytičky? Můžete je také podle barvy 
spočítat a určit, kterých je nejvíc.  

Znáte ještě jiné květinky? 

 



Aby se nás čaroděj polekal a viděl, že se ho nebojíme a všechny úkoly pro nás jsou 
jednoduché, můžete si zacvičit s básničkou nebo zazpívat nějakou jarní písničku. 

 

Když já se vytáhnu, (stoupneme si na špičky) 

až ke sluníčku dosáhnu. (natáhneme ruce ke sluníčku) 

Když já se skrčím, (sedneme si do dřepu) 

do výšky skočím. (vyskočíme) 

Když já si lehnu, (lehneme si) 

ani se nehnu. (ležíme bez pohybu) 

 

Halo, všichni vstávejte! (stoj + ruce k puse a zavoláme) 
Jaro opět vítejte.(stoj + máváme rukama) 
Celou zimu jste jen spali, (stoj + ruce u hlavy, jako když spíme) 
protáhněte svoje svaly. (stoj + protahujeme se) 

 

Vílu by určitě potěšil nějaký obrázek, který jí nakreslíte nebo vyrobíte. 

 

        

 

 

 

 



Pokud budete chtít, můžete si také vypracovat některý pracovní list. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Za odměnu poproste maminku nebo tatínka, aby vám přečtli nějakou pohádku o jaru. 

https://pohadkovavychova.cz/snezenkova-vila/ tip na pohádku.  

 

Určitě společně mocné kouzlo čaroděje Zimorada přemůžeme a jaro zachráníme. Každý 
den při vycházce s rodiči máte možnost pozorovat, jak se nám to podařilo. Obrázky pro 
vílu můžete házet do schránky MŠ a my je pošleme zase větrnou poštou Jarnilce.  

 

 

Přejeme hodně zábavy a krásné slunné dny paní učitelky Petra, Soňa a Markéta.  

 

 

 

 

            

 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 


