
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Velikonoce 

Hlavní cíle 

 Rozvoj komunikace  

 Rozvoj znalostí o Velikonocích (tradice, zvyky) 

 

Vedlejší cíle 

 Pravolevá orientace 

Klíčové Kompetence 

 Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

 Se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

Očekávané výstupy 

 Učit se zpaměti krátké texty 

 Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady 

 Utvořit jednoduchý rým 

 Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o povídání nad obrázky: měsíc duben, znaky jara x znaky zimy 
o povídání o změnách, které se dějí v přírodě na jaře 
o Povídání o tom proč se slaví Velikonoce a jaké máme tradice a zvyky 
o Shlédnutí pohádky, její rozbor, převyprávění pohádky 

 
 

 Básnička:  
HODY HODY DOPROVODY 

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, 

utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, 

že mi dá kus jetelíčka a jí říkal: ne, ne, ne. 

Na remízku mezi poli, mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem, malovaná vajíčka. 

 
 
 
 
 



 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 Kimmova hra 

o Rýmování slov 

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 

o Pojmy: méně x více x stejně 

o PŘEDŠKOLÁCI: o kolik méně, o kolik více 

 

Grafomotorika:  pracovní listy na téma Velikonoce 

 

 

Hudebně dramatické aktivity:  

 Zpívání již naučených písní 

 Rytmizace 
 

Výtvarné činnosti: 

 Malování vajíček 

 
Ostatní 

 Velikonoční stezka, která obsahuje: jazykovou pregramotnost, matematickou 

pregramotnost, pohybové aktivity, vzájemnou spolupráci mezi dítětem a rodičem 

o Stezka byla připravena v místním lese a byla k dispozici 14 dní. 


