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Téma:Roční období
Podtéma: rok,roční období, měsíce v roce,charakteristika jednotlivých ročních období .
Anotace: žáci se seznámí s jednotlivými měsíci v roce, s charakteristikou jednotlivých ročních 
období, naučí se zařadit měsíce v roce do jednotlivých ročních období,
Jednotlivá témata jsou rozpracovaná podle schopností žáků pro 1.3.ročník. Pracovní listy ověřují 
získané znalosti formou doplňovaček, dotváření vět podle daného obrázku či výběr slov z nápovědy,
žáci pracují s textem básně  vysvětlují významy slov, vyhledávají v textu názvy měsíců, snaží se 
zjistit a vysvětlit z jakých slov byly názvy odvozeny apod.
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JARO

Jaro, neboli zrození. Na jaře se celá příroda probouzí k životu. Začíná se zelenat
tráva, vykvétají první květiny, i stromy jsou obsypány květy a vyráží na nich svět
lé zelené lístky. Vše působí velmi čerstvě a mladě. Celá příroda je oděna do jasných 
světlých a pestrých barev.Do jara patří měsíce březen, duben, květen. Jaro začíná 
21.března.                                                                                              zdroj: wikipedie , www.aoinstitut.cz
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Doplň věty podle nápovědy z obrázků:

Na jaře vše ___________. 

 Rozkvétají první _________             a _________. 

Blíží se svátky jara, kterým říkáme _____________.

Kreslíme ___________                  a ___________.

Malujeme ________________.

Velikonoce kuřátka

zajíčky

kraslice sněženky

kvete

petrklíče
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Léto

Je to nejpestřejší a nejaktivnější období. Všude je spousty zeleně, květin a 
plodů. Bytostmi přírody i zvířaty se to jenom hemží. Můžeme spatřit mno
ho různých druhů a velikostí. Bytosti přírody radostně pracují a zvířata se 
starají o potravu. Některá myslí i na horší časy a dělají si zásoby na zimu.
Léto začíná 21.června.
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Doplň věty podle obrázků:

K létu patří ______________.

Sbírají se ______________.

Koupeme se v ____________.

Hodně lidí jezdí na dovolenou k _________,

nebo k řece pod __________.

sluníčko stan moři jahody bazénu
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Na stromech i v zemi dozrála úroda, kterou je potřeba sklidit.
Na podzim dují silné větry, které shazují listy ze stromů a keřů, a také roz
sévají semínka, aby mohla na jaře vzklíčit. I mnohá zvířata se chystají na 
přezimování. Dělají si poslední zásoby. Někteří ptáci odlétají do teplejších 
krajin. Podzim začíná 23.září.
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Doplň věty podle obrázků:

Fouká silný _____                a často ________.

Ze stromů padá ___________.

Děti pouštějí __________.

Sklízí se _______.

Orají se ________.

vítr
prší

draky
listí

ovoce pole
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Padá bílý sníh, který vše přikrývá a všude to vypadá tak čistě. 
Zima začíná 21.prosince. 

Zadívámeli se do zimní přírody, panuje v ní klid a mír. 
Pokud nedují silné větry, můžeme slyšet naprosté ticho.

www.aoinstitut.cz

Zima
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Zdobíme _________               a pečeme _________.

Doplň věty podle obrázků:

Venku padá _______                    a je velký ________.

Děti staví ze sněhu ___________.

Na začátku prosince chodí za dětmi _____________.

Těšíme se na ______________.

Vánoce
cukroví

stromeček sněhuláka
sníh

mráz
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březen

duben

květen
Jarní měsíce jsou:

Letní měsíce jsou:

červen

červenec

srpen
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prosinec

leden

únor

září

říjen

listopad

Podzimní měsíce jsou: 

Zimní měsíce jsou:
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Rozděl měsíce podle ročních období:

jaro

léto

podzim

zima

leden

únor

březen

duben

květenčerven

červenec

srpen
září říjen

listopad
prosinec
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Seřaď měsíce v roce, jak jdou za sebou:

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Doplň správně věty:
Rok má ____________ měsíců.

Během roku se vystřídají čtyři ___________  __________.

Na __________ se všechno zazelená.

V _______ padá sníh a můžeme lyžovat.

Na _________ padá ze stromů listí a fouká silný vítr.

V _______ se koupeme v rybníce a opalujeme se.

dvanáct

zimě

létě

jaře

podzim

roční

období
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Přiřaď názvy činností k ročnímu období:

LÉTO

PODZIM

ZIMA

JARO PODZIM

LÉTO ZIMA

lyžování
bobování

fotbal bruslení

badminton plavání
pouštění draků

jízda na kole jízda na kolečkových
bruslích

plážový volejbal
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Na jaře:

V létě:

Na podzim:

V zimě:

fouká vítr

sněží

prší

svítí sluníčko

je zima

mrzne

je velké teplo

jsou bouřky

padají kroupy

je mlha

je ranní rosa

je jinovatka

sluníčko už hřeje
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Pracovní list pro 2.ročník

Měsíce
Václav Čtvrtek

Leden je  měsíc plný ledu,
únor zavolá skřivánka,
březen dá první lžičku medu,
v dubnu se čistí studánka,

květen se říká podle kvítí,
červen si na svět sluncem svítí,
červenec po jahodách voní,
srpen si bleskem zakřeše,

v září se sejdem pod jabloní,
v říjnu déšť pleská po střeše,
listopad svléká stromům šaty,
v prosinci zrajou hvězdy zlatý.

1. Vypište z básničky názvy měsíců:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

2. Vysvětlete co znamená "březen 
dá první lžičku medu":
______________________________
______________________________

3. Zkuste u některých měsíců říci, 
jak vznikl jejich název, od jakého 
slova byl odvozený.
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