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Naše milé Kuřátka pojďme 
spolu přivítat JARO.

• Za prvé si musíme vyrobit Zlatý 
klíč. (Rodiče vám podle šablony 
nakreslí klíč, vy ho vybarvíte 
žlutou pastelkou 
žlutou barvu znáte.Nakonec vám žlutou barvu znáte.Nakonec vám 
rodiče klíč vystřihnou.
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• Za druhé se naučte básničku, kterou 
budete jaro otevírat.

• Až budeme básničku všichni umět 
pak můžeme otevřít jaro.

Není, není ze železa přece je 
to  klíčto  klíč

otevírá bránu k jaru je to 
petrklíč.

Jen co ráno slunce vyjde 
všude žlutě rozkvete

děti,pohleď
na světě.

PETRKLÍČ PETRKLÍČ
JE PRYČ

PETRKLÍČ 
JARA JE KLÍČ
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budete jaro otevírat.
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ze železa přece je 
to  klíčto  klíč

otevírá bránu k jaru je to 
petrklíč.

Jen co ráno slunce vyjde 
všude žlutě rozkvete

děti,pohleď´te jak hezky je 
na světě.
PETRKLÍČ ZIMA UŽ 
JE PRYČ

PETRKLÍČ PETRKLÍČ OD 
JARA JE KLÍČ.



Za třetí si PETRKLÍČ VYBARVĚTEZa třetí si PETRKLÍČ VYBARVĚTE



• Za čtvrté a jako poslední úkol 
vydejte se s rodiči na jarní 
procházku. Na procházce pozorujte 
rostliny , věci, stromy, zvířátka. Vše 
co uvidíte zaznamenejte s rodiči na 
papír, který vám posíláme.

Moc Vás zdraví Vaše paní učitelky

Petra, Martina a Lucka
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