
 
 

IB: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK: POSLOVÉ JARA - PTÁCI 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

- Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady 

- Má elementární poznatky o světe lidí, přírodě, která dítě obklopuje, o 

rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí ve 

kterém žije 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

- Pozorování ptáků ve volné přírodě 

- Umět pojmenovat ptáčky podle obrázků 

- Prohlubování pozitivního vztahu k přírodě 

- Rozvoj soustředěnosti na činnost a její dokončení 

- Správné držení těla – orientace v prostoru 

- Upevňování správnosti v úchopu tužky (uvolňovací cviky, špetkovitý 

úchop) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

- Pozorně poslouchat, sledovat se zájmem ( říci co bylo zajímavé, co je 

zaujalo..) 

- Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně 

pestrý a různorodý -  jak svět přírody, tak i svět lidí 

- Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

- Zachovávat správné držení těla,.. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JAZYK A ŘEČ 

Básně a říkadla: 

NÁVRAT 
Vlaštovičky, vlaštovičky, 
povídalky, švitořičky, 
už nám z dálky jaro nesou, 
na domov se celé třesou. 
Prohlédly si, kde co leží, 
hnízda, dvorky, špičky věží. 
Pak spustily naříkání: 
Tři vidličky chybí, páni. 
Tři vidličky, tři vidličky, 
pokřikují na lidičky. 

 

Rozvoj komunikace: 

- Jací ptáci se k nám vracejí (tažní ptáci) ? 
- Kam odlétají a proč ? 
- Kdy odlétají a kdy se k nám vracejí ? 
- kde žijí, čím mají pokryto tělo, jak se pohybují, rozmnožují 
- co dělají na jaře 
- artikulační cvičení a dechové cvičení, motorika mluvidel 

Grafomotorika: 

- St. děti – vlaštovky – horní smyčka 

- Ml. Děti – čapí hnízdo 

Hudebně dramatické aktivity: 

- Vrabec a sýkorka 

- Na jaře  

Výtvarné činnosti: 

- Hnízdo s vlaštovkami        

Pohyb: 

- PH: pan čáp ztratil čepičku 

- PH: Na hlídače 

- PH: Vrabci honí vlaštovky 

- Rozvoj lokomočních pohybů – chůze jako čáp, poskoky jako vrabec, lezení jako 

brouk, běh – přílet ptáčků 

- Motivační cvičení 

- Relaxace – uvolnění těla s relaxační hudbou - zpěv ptáků 



 
 

- V rámci distanční výuky – procházky, jízda na koloběžce, chůze po schodech – 

patníku, skok přes překážky, skákání panáka,… 

Poznávání: 

- Pozorování ptáčků ve volné přírodě 

- Poslech jejich zpěvu v lese 

Pohádky a příběhy: 

- O vlaštovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Jako první přilétají skřivani. Někdy je můžeme vidět, jak létají vysoko nad polem 
a zpívají. 



 
 

O vlaštovce 
Publikováno 7. 7. 2016 od autora: Miky / 0 komentářů 

2 min. čtení 

Byla jednou jedna vlaštovka. Každý rok na podzim odlétala do teplých krajin, kde 

se opalovala na sluníčku a jedla chutné tropické červíčky. Když nastalo jaro, 

vracela se domů, do svého hnízda, které si každý rok stavěla pod střechou staré, 

polorozpadlé stodoly. 

Když se takhle na jaře znovu vracela domů, těšila se, až si upraví své hnízdečko, 

zaleze si do něho a odpočine po dlouhé cestě. Proletěla přes les a kolem známého 

stromu a když už byla na dohled staré stodole, překvapením skoro spadla na zem. 

Stodola tam nebyla. Vlaštovka přiletěla blíž a opravdu. Stodola byla pryč 

a nezůstalo po ní nic. 

Vlaštovka nevěděla, co má dělat. Kde si teď má postavit své hnízdečko? Všechna 

místa už jsou přece zabraná ostatními vlaštovkami! Rozhodla se prozkoumat terén. 

Prohlédla si každý dům a každý komín v okolí, ale nenašla žádné místo, kde by si 

mohla své hnízdo postavit. Smutná se posadila na strom. 

„Co se děje, vlaštovko?“ ozvalo se vedle ní. Byl to špaček se špačicí, kteří měli na 

tomhle stromě hnízdo. 

„Nemám si kde postavit své hnízdečko.“ postěžovala si vlaštovka. 

„Můžeš bydlet s námi,“ nabídli jí a vlaštovka souhlasila. Zabydlela se u nich. 

Uplynulo trochu času a špačkovým se vyklubala ptačí miminka. Špačkovi létali 

sem a tam, aby našli dostatek potravy pro své děti a tak byly dětičky v hnízdě 

samy. 

Jednou, když se vlaštovka vracela do domů ke špačkům, uviděla, jak se jedno 

z dětiček vyklonilo z hnízda ven. Najednou ho další špačí miminko šťouchlo, 

a špaček z hnízda vypadl. Vlaštovka se polekala. Pustila housenku, kterou nesla 

v zobáčku, a nejrychleji jak dokázala, sletěla k vypadlému špačkovi a kousíček nad 

zemí ho zachytila za ocásek. Ještě chviličku, a špačí miminko by spadlo na zem. 

Vlaštovka je vynesla zpátky do hnízda právě ve chvíli, kdy se vraceli špačí rodiče. 

Byli vylekaní stejně jako všechna špačí miminka, ale když viděli, že je jejich 

děťátko v pořádku, oddechli si. Byli moc rádi, že vlaštovku ubytovali. 

 

 

https://www.pohadkozem.cz/o-vlastovce/
https://www.pohadkozem.cz/author/miky/
https://www.pohadkozem.cz/o-vlastovce/#respond


 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Grafomorika  - mladší děti

 



 
 

Grafomotorika – starší děti

 



 
 

PL – (předškoláci) ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ – tvary, které jsou zobrazeny v horním řádku vyhledej 

ve spodní části pracovního listu (pod ptáčkem) a tvary vybarvi. 

 

 

 



 
 

 

PL – (předškoláci) - Prohlédni si ptáčky v jednotlivých řádcích. 

• Dokážeš je spočítat? Zapiš do čtverečků číslici nebo tečky tak, aby odpovídaly počtu ptáků na drátě, 

ptáky můžeš vybarvit, označit největšího, spočítat kolik ptáků k tobě sedí stranou nebo čelem 

 

 

 



 
 

PL – předškoláci - orientace v prostoru 

 

 

 



 
 

PL – (PŘEDŠKOLÁCI) 

 



 
 

 



 
 

 


