
Integrovaný blok – Sněženka už vykukuje 

Tematický celek –mláďata v jarní přírodě –  6.-9.4.2021 

  

Vzdělávací cíle: 

- Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.). 
- Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při 

spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy. 

 klíčové kompetence:  

- Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá matematické 
elementární souvislosti. 

očekávané výstupy:  

- Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. 
- Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, 

všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně. 

vzdělávací nabídka a co můžete procvičovat v domácím prostředí:  
● barvy, tvary, počítání, měsíce, dny v týdnu, počasí 
● jazyková rozcvička – na dvoře 
● Sluchové, zrakové vnímání, rozvoj předmatematické a předčtenářské gramotnosti 
● sebeobsluha - samostatnost - cvičit každý den- rozepínání a zapínání zipu a knoflíků, oblékání, 

svlékání, používání kapesníku, mytí rukou, krájení, příprava zeleniny, používat příbor (vidličku a 
nůž), uklízet si, skládání prádla, pomáhat s vařením aj. 

● seznámení se zvířecím životem na jaře 
● seznámení se se zvířaty a jejich mláďaty 
● jak se chovat v přírodě  
● literární činnost, hádanky 
● hledání rozdílů 



● báseň a píseň 
● grafomotorické činnosti (správný úchop tužky, pastelky apod.) 
● pracovní listy, omalovánky se zvířecí tematikou 
● výtvarné a pracovní činnosti na dané téma 
● společenská jarní hra 
● pohybové činnosti 

Pohybové činnosti: 
 pokud máte možnost, zajděte si na procházku a pozorujte přírodu na jaře, jak se proměňuje, cestou si 

můžete zahrát např. Šipkovanou, fáborkovanou nebo štafetový závod. 
 

 Zajděte se podívat, kde máte rybník nebo potok, v tomto čase můžete pozorovat žáby, ryby, kachny 
s mláďaty. 
 

 Pokud jste ještě nezavítali k „plotu“ školky, připravily jsme pro vás poznávací hru, kde si můžete 
zopakovat jarní květiny a zvířátka s mláďaty, dozvědět se zajímavosti z jejich života. 

 
 ukaž tatínkovi a mamince, jaký jsi pašák a jak umíš pozdrav slunci: 

 
ahoj sluníčko, na špičky a zamávej k nebi  - ukloň se sluníčku, propni nožičky  a uvolni ruce k zemi- 
podívej se dopředu, ruce na stehna, rovná záda - trakař nebo prkno - lehni si na bříško a připrav se na  
kobru, schovej se a zase zasyč jako kobra, 2x opakuj - sfinga leží a ani se nehne, ruce pod sebou, jen oči se 
podívají doprava, doleva, nahoru, dolů- kočička vyhrbí záda a prohne se, opakuj 5x - aby to pejskovi 
nebylo líto, udělej i pejska - sedni si na zadeček a udělej stůl, co na něm máš, kakao? pozor ať se 
nerozlije - duha - připrav se na motýlka a zazpívej si - čmelák, medituj - kámen relaxace na zádech. 

Pracovní a výtvarné činnosti: 

- origami pejsek – nůžky, papír, pastelky 

Grafomotorika: 
● mladší děti - grafomotorika – na farmě; přiřazování zvířat 
● předškoláci - grafomotorika - dokreslení poloviny zvířat; přiřazování zvířat 
● omalovánky s tématem zvířat s mláďaty; Bludiště 



  

Jazyk a řeč: 
● báseň – Kuřátko: 

zobáčkem ťuká (dřep, prstem ťukáme do podlahy), 

skořápka praskne (z dřepu do stoje),  

chvíli se načeká (stoj, otáčíme se ze strany na stranu),  

než chmýří zaschne (stoj, otáčíme se ze strany na stranu). 

Máma ho zahřívá (stoj, vytleskáme),  

aby měl sílu (stoj, ukazujeme svaly na rukou),  

pod křídlem hlavičkou (stoj, ukazujeme na hlavu),  

vyhledá škvíru (stoj, spojíme ukazováček a palec). 

Krásný to tvoreček (stoj, vytleskáme), 

žlutý jak poupátko (stoj, z rukou uděláme poupátko),  

z vejce se vylíhlo (z dřepu do stoje) 

mamince kuřátko. 

 
● jazyková rozcvička – Na dvoře – na dvoře bydlela spousta zvířátek a za vrátky rostla zelená travička. 

Vrátka však někdo pevně zavřel (pusa – úsměv a pevný stisk zubů). V domku bydlel malý chlapec s rodiči, 
ráno se probudil a zívl (maximálně se otevře pusa, imitace zívnutí). Po snídani si pořádně vyčistil zuby 
(jazykem čistíme zuby). Pak chlapec vyběhl na zahrádku a přichystal snídani i zvířátkům. Navštívil: 
krávu (bůůů), kozu (mééé), ovečku (bééé), oslíka (ííááá), koně (prskáme pusou), prasátko (chro, chro), 
slepičku (kokoko) s kohoutkem (kykydyký)) a kuřátky (píp, píp), doběhli ho i pes (haf) a kočička (mňau). 
Všem zvířátkům dal napít vody, kterou nabral ve studni (ssssssssss), zvířátka pak spokojeně mlaskala 
(mlaskání). 

 



● literární činnost – jakákoli pohádka o zvířátkách podle tebe – najděte si společně s rodiči nějakou 
knížku a podle obrázků si vyber tu, která je o zvířátkách . 
 

● povídej si o obrázcích – vizte přílohu 

● vytleskej slova – duben, mláďata, pes, kočka, žába, kachna, ovce, beran, srna, srneček, house, zajíc, 
beránek, kůzle, jehně, telátko, hříbě, osel aj. 
-na které písmenko každé slovo začíná? 
-na které písmeno každé slovo končí? 
- každé slovo vyhláskuj – d-u-b-e-n 

 
● Hádanky se zvířátky – vizte přílohu 

 

Hudebně-dramatická činnost: 
 procvičení dříve naučených písní - zpívat můžeš každý den jakoukoliv písničku, kterou jsme se učily; 

čím častěji, tím lépe , napadá tě nějaká písnička, kde se zpívá o zvířátkách? (sedí liška pod dubem, 
vrabec a sýkorka, kočka leze dírou, skákal pes, pásla ovečky, dva ježci, žabička apod.) 
 

 poslech a zpěv písně „když jsem já sloužil“ zde : https://www.youtube.com/watch?v=xpi_uepPNww 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


