
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Přichází jaro 

Hlavní cíle 

 Rozvoj komunikace  

 Upevnit znalosti o tom, že se příroda mění v každém ročním období 

 

Vedlejší cíle 

 Pravolevá orientace 

Klíčové Kompetence 

 Ví, že není jedno, v jaké prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit 

 Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 

Očekávané výstupy 

 Učit se zpaměti krátké texty 

 Sledovat očima zleva doprava 

 Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat  

 Rozhodovat o svých činnostech 

 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o povídání nad obrázky: měsíc březen, znaky jara x znaky zimy 
o povídání o změnách, které se dějí v přírodě na jaře 
o Povídání o tom co nebo kdo je Morena – jarní zvyky 
o umět se představit (jak se jmenuji, kolik mi je let, odkud pocházím) 
o Shlédnutí pohádky, její rozbor, převyprávění pohádky 

 
 

 Básnička:  
JARO 

Když se březen vydaří, je to krásné předjaří. 

Když se projdeš trochu venku, hned narazíš na sněženku. 

Ptáci si už zpívají, příchod jara vítají. 

Už aby tu jaro bylo, sluníčko nás potěšilo. 

 
 
 
 
 



 Jazyková pregramotnost + logopedická prevence 

o Vytleskávání slov + určení počtu slabik 

o PŘEDŠKOLÁCI: Určení první hlásky ve slově + další slova na danou hlásku. 

Zkusit poznat i poslední hlásku ve slově. 

o Rýmování slov 

o PŘEDŠKOLÁCI: Zkusí vymyslet svoje slova, která se rýmují 

o Logoped. Prevence – procvičování mluvidel  

 Nádech nosem – výdech pusou 

 Vypláznout jazyk až na bradu, dotknout se jazykem nosu, hýbat 

jazykem ze strany na stranu, nafouknout tváře, strkat jazyk do tváře, 

udělat z jazyka ruličku a palačinku 

 Foukat do papírku, peříčka 

 Dokázat přidržet brčko nebo vatovou tyčinku mezi pusou a nosem 

 

 Matematická pregramotnost 

o Pravolevá orientace, geometrické tvary 

o Pojmy: méně x více x stejně 

o PŘEDŠKOLÁCI: o kolik méně, o kolik více 

 

Grafomotorika:  pracovní listy na téma jaro 

 

 

Hudebně dramatické aktivity:  

 Poslech písně: „Jaro, léto, podzim, zima“  

 Opakování písní: Grónská písnička, Lečo, Červená karkulka 
 
Výtvarné činnosti: 

 Malování se zavázanýma očima 

 Duha 

 
Pohyb: 

 Hra: „Zem je láva“ 

 Chůze po papíru 

 Dýchání do bříška: dítě leží na zemi, uvolněné, jednu ruku má položenou na bříšku a 
zkouší se nadechnout do bříška – NOSEM – bříško se nafoukne jako balónek a výdech 
pusou 

 
 

Ostatní 

 Nastavení kalendáře: dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí 

 Pokusy 

 Kimmova hra 


