
Integrovaný blok – Sněženka už vykukuje

Tematický celek –den země- 19.-23.4.2021

Vzdělávací cíle:

● seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě
žije

● vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich
rozmanitosti, vývoji i neustálých proměnách

klíčové kompetence:

- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou,

uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

očekávané výstupy:

● uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
● osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a

přínosné, zajímavé, jsou pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
● pomáhat pečovat o okolní prostředí (dbát na pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se

o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory atd.)

vzdělávací nabídka:
● barvy, tvary, počítání, měsíce, dny v týdnu, počasí
● ochrana přírody (sběr odpadků, péče o školní zahradu a prostředí, v němž žijeme, třídění odpadu)
● jak je důležitá činnost každého z nás pro životní prostředí; myšlenková mapa; co přejeme planetě
● seznámení se s živly - oheň, voda, země, vzduch - jejich místo v přírodě
● z čeho se co vyrábí - papír, plast apod.
● literární činnost, báseň
● pohybové činnosti a hry
● grafomotorické činnosti (správný úchop tužky, pastelky apod.)
● pracovní listy, omalovánky s tematikou planety země
● výtvarné a pracovní činnosti na dané téma



● kolíčkování - třídění odpadu, desková hra “třídím odpad”
● oslava dne země 22.4.
● jazykové chvilky, rozvoj sluchového vnímání
● práce s recyklovaným materiálem, koloběh předmětů a další využití různých materiálů
● seznámení se s problematikou péče o životní prostředí a globálních problémů
● základy udržitelného života; jak chránit planetu;dopad lidské činnosti na přírodu

Pohybové činnosti:
➢ procházky po okolí, do lesa, čištění zahrady a lesa
➢ pohybové hry - dotkni se země; oheň, voda, země, vzduch; co kam patří?
➢ překážková dráha
➢ každodenní jógové pozdravy slunci s relaxací,  ranní rozcvičky na posílení a protažení celého těla

Pracovní a výtvarné činnosti:
● recyklovaná planeta země -papír, lepidlo, nůžky, tempery, staré noviny
● mandala z pet víček - planeta
● naše modrá planeta- práce s modelínou
● ruční výroba papíru - voda, utěrka, staré zbytky papíru, mixér, velký kus látky, váleček

Grafomotorika:
❖ mladší děti - grafomotorika - planety
❖ předškoláci - grafomotorika - třídění odpadu
❖ omalovánky s tématem dne země a přírody

Jazyk a řeč:
● báseň - třídím odpad:

I když jsme jen malé děti,

umíme už třídit smetí,



modrá, žlutá, zelená,

víme, co to znamená.

nedá nám to žádnou práci,

už jsme jako dospěláci,

papír, plasty, sklenice,

nápojové krabice.

● jazyková rozcvička
● literární činnost - pohádka “jak dinosauři vymysleli nádoby na tříděný odpad” - doplňující otázky,

převyprávění děje, porozumění příběhu a poučení z něj
● vytleskej slova - plast, papír, planeta, sklo, karton, třídění, elektrárna, popelář, úklid, baterie, voda, oheň,

země, vzduch, strom, řeka aj.
● Na kterou slabiku zmíněná slova začínají a na kterou končí?
● výše zmíněná slova vyhláskuj - např.  P-L-A-S-T

Hudebně-dramatická činnost:
● poslech dříve naučených písní, rytmizace a vytleskávání


