
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Tématický celek: Květiny a bylinky na zahradě 

Klíčové kompetence 

• Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje 

a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

• Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním 

na něm podílí a že je může ovlivnit 

Vzdělávací nabídka a cíle 

• Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

• Rozvoj a užívání všech smyslů 

• Výtvarné činnosti s jarní tématikou 

• Pozorování jarních květin 

• Písničky a básničky s jarní tématikou 

• Pečování o bylinkovou zahrádku 

• Výlety po okolí MŠ 

• Grafomotorické činnosti – uvolňovací cviky, pracovní listy, omalovánky, 

správný úchop štětce, tužky, pastelky 

• Ochrana přírody – péče o školní zahradu 

Očekávané konkretizované výstupy 

• Rozhodovat o svých činnostech 

• Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit 

se hodnotit svoje osobní pokroky 

Jazyk a řeč 

• Ranní kruh – povídáme si o zážitcích z víkendu, nastavení kalendáře, dny 

v týdnu, měsíce, jaké máme počasí 

• Zopakování pravidel třídy 

• Početní řada – kolik je nás ve třídě, kolik je kluků a kolik holek, koho je méně a 

koho více 

• Logopedická prevence – děti opakují slovo košík, mrkev, pohyb jazyka 

zespoda nahoru, napodobujeme kousání sousta, co nejvíce vyplázneme jazyk 

• Básnička s pohybem  

„JARO“ 

Voní tu květiny a voní tu louka, 

Ježeček na louce vesele kouká. 

Jaro přišlo, nastalo, 

Sluníčko svět zahřálo. 

Mráčky letí kolem něj, 

Zas je teplo, je nám hej.  

• Poznávání a pojmenování květin z obrázků 



• Povídáme si o pěstování rostlin, kde je můžeme pěstovat, co se stane, když 

se nebudeme o květiny starat 

• Znáte nějaké bylinky? Bylinky používáme jako přísady do jídel. Pozorování a 

popisování květin na zahradě MŠ nebo při procházce, pečování o květiny na 

zahradě 

Pohybové aktivity a cvičení 

• Zahřátí a rozběhání v rytmu bubínku, změna na pokyn paní učitelky, zklidnění 

a vydýchání 

• Protažení těla – posilování břišního svalstva, trupu a nohou 

• Překážková dráha – běhej slalom, přeskoč, přelez, podlez, chůze pozadu 

• Pohybové hry  

• Volný pohyb v jarní přírodě 

Výtvarná a pracovní činnost 

• Pečování o rostliny v přírodě a při pobytu na zahradě MŠ 

• Malování květiny – malba štětcem, trhání krepového papíru, lepení 

zmačkaného krepového papíru jako květy květiny 

Hudebně dramatické aktivity 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



 

 

 

 

 

  



 



 


