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Vendelínkova jarní pohádka 
 
První jarní den  
 

V měsíci březnu nastává jaro, na které se těší nejen lidé, zvířátka, ale i skřítkové. Tentokrát ale 
jarní počasí nepřichází. Na některých stromech a keřích se už sice objevily pupeny, ale na 
mnoha místech ještě leží sníh a ani bílým kvítkům sněženek se nedaří proniknout skrz 
sněhovou peřinku. Na dnešní první jarní den se těšil i skřítek Zahradníček. Ležel si v pařezové 
chaloupce v lese a zklamaně se díval ven. Z šedivých mraků se snášejí k zemi bílé sněhové 
vločky.  
Achich ouvej, kdepak jsi sluníčko? Proč se schováváš za mraky a nehřeješ? Dnes je přece první 
jarní den a já jsem se těšil, že budu ležet venku na lavičce v teple tvých slunečních paprsků. A 
místo toho mi je v domečku zima. Ale sluníčko na to nic neříkalo, ani z mraků nevykouklo.   

Hola, hola, skřítek Vendelínek vás zdraví 
v dalším týdnu. 
Tentokrát začneme jarní pohádkou, kterou 
si s rodiči přečtete. Když budete pozorně 
poslouchat, najdete v ní sami plno úkolů. A 
kdyby vám pohádkové úkoly nestačily, 
přidáváme po pohádce ještě další do zásoby. 
A nezapomeňte na ten nejdůležitější úkol – 
dopis, kterým přivoláte jaro. Na něj totiž 

Vendelínek čeká ve školce      
 



Také zvířátka v lese jsou smutná. První jarní den by měl být přece opravdu jarní, protkaný 
slunečními paprsky, ne zasněžený. Místo pobíhání po rašící travičce se schovávám před 
chumelenicí, sněhové vločky padají až do do boudy. To nám to jaro divně začíná. Proč nesvítíš 
sluníčko a nezahřeješ nám kožíšky?  
I vrabeček Drobeček se diví, proč sluníčko nevidí. Takhle jsem si první jarní den 
nepředstavoval. Chtěl jsem hledat něco dobrého k snědku na vyhřáté trávě a zemi, a místo toho 
poskakuji ve sněhu. Pí, pí, pí, sluníčko, zasviť aspoň maličko  
Ale sluníčko zase nic, ani z mraků nevykouklo. Spí a hlásky skřítka, zvířátek 
a vrabečka neslyší. Najednou se však sluníčko ve své nebeské postýlce zavrtělo… 
 

„Co se děje? Co to slyším? Kdo mě to budí?“ 

Sluníčko začalo pomalu poslouchat a uslyšelo písničku (s dětmi uděláme kroužek):  
  
„Hřej sluníčko hřej  
hory, doly krej.  
Povyskoč si výše,  
na té naší střeše,  
kolo udělej.                           
  
A hned po písničce zaznělo říkadlo:  
  
„Vyjdi, vyjdi, slunéčko,  
Za makové zrnečko.  
Vyjdi, vyjdi na kopeček,  
uvidíš tam pět oveček. 
A šestého berana,  
se zlatýma rohama.“ 

  
Sluníčko odstrčilo mraky, aby vidělo dolů na zem. Dívalo se, odkud vychází hlásky, které slyší. 
Uvidělo a uslyšelo, že to jsou hlásky nejen dětí ze všech školek, ale i zvířátek, ptáčků a 
různých skřítků. I když to venku vůbec na jaro vůbec nevypado, děti přece jen svým zpěvem, 
tanečkem a říkadlem první jarní den vítaly.  
  
Právě se držely v kruhu za ruce, chodily po kruhu a zpívaly:  
  
„Přišlo jaro do vsi,  
kde jsi zimo, kde jsi?  
Byla zima mezi náma, 
ale už je za horama.   
Hu, hu, hu, 
jaro už je tu.  
  
„Propáníčka, děti zpívají, že jaro je tu a já spím, místo abych pěkně jarně svítilo a hřálo. Hned 
to musím napravit“.  
Sluníčko odsunulo mraky ještě víc a začalo svítit a hřát tak, jak to má na jaře být. Sníh začal 
tát a všichni se s radostí dívali na modrou oblohu a libovali si: „To je ale krásný první jarní 
den“  
  

K tomuto příběhu můžete s dětmi vést dialog:  

 
• Jak by měl vypadat první jarní den? Děti si nejen o své představě vyprávějí, 
ale zkusí svůj nápad nakreslit, či namalovat. 



• Jakou písničkou nebo básničkou můžeme jaro přivítat? Děti prezentují své 
nápady, vzpomínají na známé básničky a říkadla, zkusíme vymyslet i jednoduché 
rýmy a pořekadla.  
• Co se ti na jaru líbí? Co nám jaro přináší? Co se venku změní, když nastane 
jaro? 
 

Vendelínkovy básničky (můžete se naučit a u toho se 

procvičit       

Volá Jaro 
 
Už jsem tady – volá jaro, 
doufám, že jsem nezaspalo. 
Musím vzbudit broučky,  
ať jdou na paloučky. 
 
Potom pošlu telegram, 
čápům a všem vlaštovkám. 
Ať se vrátí domů zpět, 
šťastnou cestu, dobrý let. 
 

Malý brouček (s pohybem) 
 
Malý brouček, spinkal v trávě, 
(jsme ve dřepu a spíme) 
 
probudil se dneska právě 
(stoupneme si a protahujeme se) 
 
protáhl si nožičky, hlavičku i ručičky. 
(protahujeme části  těla) 
 
na nohy vzal bačkorky 
(ukazujeme na nožička) 
 
a utíkal do školky. 
(běh na místě) 
 

 

Domácí úkol –namalujte dopis, kterým přivoláte jaro, vyfoťte ho a pošlete 

nám ho na email: ucenisalsankem@gmail.com 
 
Vendelínek počítá  

mailto:ucenisalsankem@gmail.com


 

 

Procvič si svůj jazýček 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Materiály byly čerpány z veřejně dostupných webových stránek jako jsou: 

https://www.youtube.com 

 

https://cz.pinterest.com/ 

 

 

 

• portálů pro rodiče a učitele:  

https://www.uceni-v-pohode.cz 

 

https://kuliferda.raabe.cz 

 

https://www.bystredeti.cz 

 

https://www.napadyproanicku.cz 

 

https://casopischytrolin.webnode.cz 

 

https://e-predskolaci.cz/ 

 

https://www.konvalinova.com/ 

https://prosisu.blogspot.com/ 

https://www.maminkam.cz/ 

 

https://vytvarna-vychova.cz/ 

https://deti.vira.cz/ 

 

https://rvp.cz/ 
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