
Integrovaný blok – Sněženka už vykukuje 

Tematický celek – Kytičky se probouzí - 8.-12.3.2021 

  

Vzdělávací cíle: 

● posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) 

 klíčové kompetence:  

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

očekávané výstupy:  

● být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem 
● sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
● rozhodovat o svých činnostech 

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 květinami, které rostou na jaře 
● koloběh přírody - růst květiny 
● literární činnost, hádanky 
● báseň a píseň 
● grafomotorické činnosti (správný úchop tužky, pastelky apod.) 
● pracovní listy, omalovánky s rostlinnou tematikou 
● výtvarné a pracovní činnosti na dané téma, sázení květin 
● hledání jara v přírodě 

  

Pohybové činnosti: 
● pokud máte možnost, zajděte si na procházku a pozorujte přírodu na jaře, jak se probouzí - zkus najít - kaluž, strom s pupeny, 

potůček, jarní kytičku, žížalu, slunce, kosa, kočičky 
● venkovní kreslení v plenéru - až půjdeš ven a bude hezké počasí, vezmi si s sebou papírovou kartičku a tužku nebo pastelku, zkus najít 

nějakou jarní kytičku a zakresli si ji. Kolik takových kartiček s květinami budeš mít? Já už jsem viděla sněženku a krokus, jen je 
nakreslit :). 

● 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: 
● Libovolná květina- příklady výtvarných činností jsou přiloženy v příloze č 1.- konvalinky z nabarvených v květináči, tulipán 

origami z papíru, narcis s vnitřkem z plata od vajec, tulipán s dokreslením... 
● sázení květin - zasazením nějakého semínka můžeme dobře pozorovat, jak vzniká nový život. Děti vidí, co rostlina k životu 

potřebuje a na čem všem je závislá.  Rozvíjíme také u dětí vnímavost, smysl pro odpovědnost, citlivost vůči všemu živému, děti 
mohou  o někoho/něco pečovat. Zkuste si zasadit nějakou kytičku, může to být sazenice bylinek nebo nějaké zeleniny, jarní osení, 
zasazení nové trávy na zahradě nebo zkrátka jen fazole nebo slunečnice. Sledujte, co se bude semínkem dít. až bude klíčit a 
rostlinka trochu povyroste, přesaď si ji do květináče s hlínou. budeme se moc těšit na nějaké zdokumentování toho, jak vašim 
dětem kytička pěkně roste, jak o ni pečují. 

Grafomotorika: 
● mladší děti - grafomotorika - sluníčko svítí na kytičky 
● předškoláci - grafomotorika - dokreslení poloviny květin 
● omalovánky s tématem jarních květin v příloze č. 4 

  

Jazyk a řeč: 
● báseň - sněženka - pohladilo jednou slunce chladnou jarní zem, na květinky zavolalo “hola, pojďte ven”! Která z vás má odvahu, 

vykouknout ven ze sněhu? Hlásí se ta maličká, malá, bílá, sněženka. 

 
● 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 - pohádka “jak pampeliška roste” v příloze druhého dokumentu č.2 - jak se jmenoval chlapec? K čemu jsou 

pampelišce listy a kořínky? 
● povídej si o obrázku “Co děláme na zahrádce”- co se na kterém obrázku děje a jak jdou za sebou? to zakresli ke každému obrázku 

tečkami, klidně si jednotlivé obrázky rozstříhej a seřaď vedle sebe, příloha č. 5 

 
● shlédnutí krátkého videa o jarních kytičkách - https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8;  

- Co jsi viděl ve videu za hmyz? proč myslíš, že včelka potřebuje k životu květiny a květiny zase včelky? které jarní kytičky 
jsi viděl? Která se ti líbila nejvícE? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8


● vytleskej slova - jaro, Narcis, sněženka, březen, fialka, sluníčko, konvalinka, včela, petrklíč, krokus, pampeliška, podběl. kolik mají 
slova slabik? + na jaké písmenko každé slovo začíná a na jaké končí? (narcis- 2 slabiky, začíná na “n” a končí na “s”) 

● Na kterou slabiku stejná slova začínají? To je těžší, ale určitě to dovedeš  - sněženka - sně 
● Už znáš některé kytičky, tak se můžeš pustit do květinových hádanek, v příloze č. 3 

 

Hudebně-dramatická činnost: 
● procvičení  dříve naučených písní - zpívat můžeš každý den jakoukoliv písničku, kterou jsme se učily; napadá tě nějaká písnička, kde 

se zpívá o sluníčku? o travičce? o kočce? o červené karkulce? o vrabečkovi? 
● poslech písně “Sluníčko, sluníčko” - https://www.youtube.com/watch?v=4QkXWCilRsY 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


