
Integrovaný blok – Sněženka už vykukuje 

Tematický celek – svátky jara – 22.- 26.3.2021 

  

Vzdělávací cíle: 

● Rozvoj a užívání všech smyslů 

 klíčové kompetence:  

- Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

očekávané výstupy:  

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a chytat míč, pohybovat se ve skupině dětí, užívat různá náčiní, pohybovat se na 
sněhu, ve vodě, v písku) 

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

vzdělávací nabídka a co můžete procvičovat v domácím prostředí:  
● barvy, tvary, počítání, měsíce, dny v týdnu, počasí 
● sebeobsluha - samostatnost - cvičit Je každý den- rozepínání a zapínání zipu a knoflíků, oblékání, 

svlékání, používání kapesníku, mytí rukou, krájení, příprava zeleniny, používat příbor (vidličku a 
nůž) aj. 

● seznámení se se svátkem jara – velikonocemi 
● přípravy na nadcházející velikonoce 
● hledání rozdílů 
● vynášení morany 
● literární činnost 
● pohybové aktivity 
● báseň a píseň 
● jazyková rozcvička- logopedická prevence, sluchové vnímání 
● grafomotorické činnosti (správný úchop tužky, pastelky apod.) 
● pracovní listy, omalovánky s velikonoční tematikou 



● výtvarné a pracovní činnosti na dané téma, pokus 
● hledání jara v přírodě 

 

Pohybové činnosti: 
● pokud máte možnost, zajděte si na procházku nebo na zahradu a pozorujte přírodu na jaře, jak se 

probudila  
– zkus najít: kamínek, ptáčka, potok, zvířecí stopy, plující mrak na obloze, slunce, větvičku na zemi, 
šišku, žížalu 
 

● ukaž tatínkovi a mamince, jak hezky umíš cvičit 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 (jsi rovný jako 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 
s písničkou) - kámen (relaxace na zádech) 

 cvičení podle abecedy – vizte přílohu 

Pracovní a výtvarné činnosti: 

- origami zajíček – papír, nůžky, pastelky 
- dřevění zajíci 
- vajíčko z alobalu – alobal, čtvrtka, fixy, nůžky 
- pokus s duhou – papírová utěrka, fixy, voda, lihový fix 

Grafomotorika: 
● mladší děti - grafomotorika – zajíc na travičce; bludiště 
● předškoláci - grafomotorika – dokreslení kraslice; bludiště 
● omalovánky s tématem velikonoc v příloze  



● kreslení/psaní v krupici – zkuste dětem nasypat na větší tác (nejlépe bez obrázku) krupici, případně 
hrubou mouku, uvidíte, jak je bude bavit kreslit si v ní nebo psát písmena. Předškoláci mohou mít 
předlohu písmen, která jim předepíšete. 

Jazyk a řeč: 

● báseň –Hody, hody 

Hody, hody, doprovody,  

já jsem malý zajíček,  

utíkal jsem podle vody, nesu kopu vajíček. 

Potkala mě koroptvička, Chtěla jedno červené, 

 že mi dá lán jetelíčka, A já řekl: ne, ne, ne! 

● jazyková rozcvička - můžeš procvičovat každý den- zabzuč jako moucha, jako komár, jako čmelák, pískej 
si, sroluj jazyk v trubičku, doktne se tvůj jazyk špičky nosu? Brady? jazyk jde na procházku v pusince, 
ústa zavřená, podívá se doleva, doprava, dolů a nahoru. jak dělá ovečka? zkusíš si olíznout rty kolem 
dokola, jako bys měl na puse med?  jak dělá koza? vyslovuj dlouhé samohlásky á, é, í, ó, ú... 

● literární činnost – malované čtení –„ o kohoutkovi a slepičce“ (PŘÍLOHA) – co se stalo kohoutkovi? 
Jak to s ním dopadlo? Co si bude už navždy pamatovat? Co vše musela slepička udělat, aby kohoutkovi 
pomohla? Co znamená, že je někdo sobecký? Je to správné ,být sobecký? 

● shlédnutí krátké pohádky „Hurvínkova pomlázka“ - https://www.youtube.com/watch?v=-
aqvZSfKZ6o&t=147s 

● shlédnutí krátké pohádky “jak šlo vejce na vandr” - https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/878864-
bubaci-a-hastrmani/202356117180006-jak-slo-vejce-na-vandr 

● popis obrázku “velikonoce”(příloha) 

● vytleskej slova – velikonoce, proutky, beránek, pomlázka, mazanec, zajíc, vajíčko, slepička, kuře, vrba, 
řehtačka, koledník.  

- kolik mají slova slabik? 
- na jaké písmenko každé slovo začíná a na jaké končí? 

https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o&t=147s


- Zkus každé slovo hláskovat  -např. Beránek  - b-e-r-á-n-e-k 

 

 

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

drak, lečo, travička zelená, červená karkulka, měsíce, sedí liška pod dubem, běží liška k táboru, ježek 
aj. 

● Zazpívej si písničku o vrbě košaté, tu moc dobře znáš, zpívá se na vánoce i na velikonoce  Jmenuje se 
„stojí vrba košatá“ 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


