
Milí rodiče a milé děti,  

děkujeme Vám, že nám posíláte fotky videa a píšete emaily o tom, jak se vám daří. Je 

hezké mít od Vás dobré zprávy. Myslíme na Vás a těšíme se, až se opět uvidíme. 

 

 

KVĚTEN A PAMPELIŠKY 

 

 

První jarní květiny nám pomalu odkvetly a máme tady další měsíc jara.  Je to období, 

kdy mnoho květů přitahuje naši pozornost svými barvami a vůněmi, čímž nám dávají 

najevo, že se blíží léto a zima je již skutečně za námi. Tento měsíc se jmenuje Květen. 

Seznamte děti s krásami, které můžou tento měsíc pozorovat v rostlinné říši. Jako 

jsou rozkvetlé šeříky, kaštany, akáty, šípkové růže nebo řepka olejka. 

 

 Zde naleznete jednoduché báseň o tomto překrásném čase. 

 

Květen začíná 

Světem letí novina, 

že prý květen začíná. 

Všechno kvete, 

krásně voní, 

motýlci se spolu honí. 

Zelená je travička, 

i když ještě maličká. 

 



  Květen 

Měsíc květen ten je prima, 

to už není vůbec zima. 

Všechny stromy rozkvetou, 

všechny včely na ně přilétnou. 

 

 

Jarní příroda je opravdu velice krásná. Zdobí ji totiž několik nádherných rostlinek. 

Mezi nejrozšířenější patří pampeliška neboli smetanka lékařská. A právě během 

května, kdy hromadně vykvétá, naše louky zaplavuje moře zářivých květů. Jsou to 

poslové jara a sluníčka. Jaro bez pampelišek by bylo velice smutné. Její typická žlutá 

barva lahodí oku a uklidňuje mysl. Pro děti je oblíbená k hrám, pro hospodyňky 

výborná surovina, a pro zahrádkáře nevítaný host. 

 

 
 

 

Vydejte se s dětmi do přírody tuto rostlinu prozkoumat. Naučte je rozpoznat a 

pojmenovat části těla. Upozorněte na semínka, která jsou opatřená chmýřím. Pokuste 

se nalézt již odkvetlou rostlinu a názorně si ukažte, jak přenos semínek funguje 

v praxi. Můžete uspořádat závody ve sfoukávání semínek na jeden nádech. Zábavnou 

formou tak propojíte prohlubování znalostí s dechovým cvičením.  



Když už jste vyrazili ven, byla by škoda si pobyt na čerstvém vzduchu neprodloužit a 

nenachytat trochu toho vitamínu D. Dopřejte to i svým dětem a naplánujte pro ně 

venkovní tvořivé činnosti. Co takhle vyrobit pampeliškový věneček? Květy pampelišky 

svou žlutou barvou děti beztak lákají a výroba věnečku a dalších doplňků zpestří 

pobyt venku. A nebojte se, nemusí to být zábava pouze pro holčičky. Kluci si stejnou 

technikou mohou vyrobit například náramek anebo princovskou šerpu. Potom 

s dětmi můžete vymyslet příběh o princi nebo princezně z pampeliškového království.  

 

 

 

Link návod na výrobu pampeliškového věnečku 

https://www.youtube.com/watch?v=SfED1jhcnUI 

 

Pampelišky ale nemusí být jen potěchou pro oko, ale také z nich můžete připravit 

skvělou sladkou dobrotu - pampeliškový med. Proto si na procházku nezapomeňte 

vzít košíček. Při společném sbírání květů, si užijete radost z pohybu a procvičíte 

jemnou motoriku. 

 

Link na recepty z pampelišky 

https://www.toprecepty.cz/recept/41749-med-z-pampelisek/ 

https://lindamahelova.cz/miluju-pampelisky/ 

https://www.youtube.com/watch?v=SfED1jhcnUI
https://www.toprecepty.cz/recept/41749-med-z-pampelisek/


Na procházce jste viděli nádherné pampelišky, kterých byly plné louky, zahrady 

i parky. A teď jich můžete mít pár i doma. Stačí pouze šikovné prstíky. A nebojte se, z 

těchto květů vám žádné chmýří neodletí.  

 

  

 

 

Link  

https://www.slevomat.cz/blog/prispevek/1037-tvorime-s-detmi-odkvetle-

pampelisky 

https://www.youtube.com/watch?v=BYOtxz42M9s 

https://www.youtube.com/watch?v=A5KOxbsK-Xg 

https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-

299/pampelisky-711 

https://www.slevomat.cz/blog/prispevek/1037-tvorime-s-detmi-odkvetle-pampelisky
https://www.slevomat.cz/blog/prispevek/1037-tvorime-s-detmi-odkvetle-pampelisky
https://www.youtube.com/watch?v=BYOtxz42M9s
https://www.youtube.com/watch?v=A5KOxbsK-Xg
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/pampelisky-711
https://www.promaminky.cz/kreativni-dilna/obrazky-omalovanky-299/pampelisky-711


O pampelišce byla napsaná moc hezká písnička, kterou můžete doprovodit pohybem. 

V přiloženém linku naleznete video, pro snazší pohybové pochopení. 

 

 

 

 

Link 

 https://www.youtube.com/watch?v=fCFDdyYoFY4 

 

 

Užívejte si krásné dny, načerpejte energii ze sluníčka a mějte se hezky. 

Vaše paní učitelky Martinka a Ivanka. 

https://www.youtube.com/watch?v=fCFDdyYoFY4

