
Téma IB: JARO 
Tematický celek: Poslové jara – HMYZ 

 
Vzdělávací cíle: 
 

• rozvoj sluchového vnímání – vytleskávání slov, rozpoznávání hlásek na začátku slova 

• rozvoj matematických dovedností – čísla 1-10 

• rozvoj řečových schopností – popis obrázku, rozvoj výslovnosti a souvislého 
vyjadřování 

• rozvoj jemné motoriky – sestavení obrázku z dílů 

• poznávání hmyzu – rozlišování hmyzu, pojmenování 
 
Jazyk a řeč: 
 

• rozvoj komunikace – povídání nad obrázky – co je to za hmyz 

• vytleskávání slov – určit počet slabik, první hláska ve slově, vyjmenovat jiná slova na 
určení písmenko 

• Matematický program – rozpoznávání základních geometrických tvarů  
 
(Přiřazování tvarů na připravených obrázcích s geometrickými tvary) 
PPD – počítání 1-20, rozpoznat hlásku na konci slova, vyjmenovat 5 hmyzů 
 
Básničky: 
 

• Beruška 
 Seděla beruška na lístečku  (z ruky uděláme lísteček) 
 červený kabátek samou tečku  (ukazujeme na těle puntíky) 
 Šli kolem mravenci. „Beruško, my tě známe  (chodíme na místě, ukázat prst) 
 my ti puntíky spočítáme: 1,2,3,4,5,6,7“  (ukazujeme prsty a počítáme) 
 Lekla se beruška, achich achich  (uskočit „ach“ dozadu a ruce jako trubku) 
 a spadla do vody, strachy, strachy  (spadneme do dřepu) 
 Ještě že nebyla velká voda  (pomalu se zvedáme) 
 byla by berušky velká škoda  (tancujeme dokola) 

 

• Brouček: 
 Spinky, spinky spinkalinky,  
 usnul brouček u maminky. 
 U maminky, u tatínka, 
 tam se broučkům hezky spinká. 
 
Grafomotorika: 
 

• uvolňovací cviky celé ruky i zápěstí – vlnky, rovní čáry, oblouky a spirála 

• pracovní listy na téma HMYZ 
 
 
 



Hudebně dramatické aktivity: 
 

• Rozmluvení, rozdýchání, rozezpívání, nácvik písniček 

• Zpívání písničky + doprovodný pohyb + hudební doprovod – orffovy nástroje 

• Dramatizace mraveniště a včelího úlu 
 
Výtvarné činnosti: 
 

• Plástev + včela – domalování včely prstovými barvami 

• Beruška – stříhání, lepení, dokreslení puntíků 

• Mraveniště – malování mraveniště, obtisk mravence korkovým špuntem + 
dokreslování 

 
Pohyb: 
 

• „Na včeličky“ – „Čáry máry fuk, ať tu není holka ani kluk, ať je tu samá včelička“, 
kytičky po třídě, bubnování, včeličky lítají a po zastavení bubínku děti přiletí na 
takovou barvu kytičky, kterou určí paní učitelka (změny: „Na čmeláka, Na motýli“) 

• Cvičení s říkankou: „Dobrý den“ a „Cvičeníčko“ + na ploché nohy „Medvěd“ + 
„Bublina“ – relaxace – leh na zádech prodýchání do bříška + vzbuzení pohlazením 
motýlkem 

• PH: na včeličky 
 
Poznávání: 
 

• Pobyt venku: hledání broučků, berušek, pozorování včeliček a motýlů na zahradě 
nebo na louce 

• Vývoj motýla – obrázek a popisování, jak se vyvíjí 

• Vývoj včel – obrázek + postup výroby medu 
– prohlížen videa – líhnutí včelí královny, ochutnávka medu 

Opakování: 
 

• Dny v týdnu, měsíce, roční období 

• Opakování písniček, které jsme se již naučily  

• Opakování barev 

• Opakování čísel 1-10 
 


