
Integrovaný blok – První vločka 

Tématický celek – zvířátka v zimě  

Klíčové kompetence 

 Dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá 

k dokonalejší komunikaci s okolím.  

 Řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace řeší 

samostatně (na základě nápodoby, či opakování), náročnější s oporou a 

pomocí dospělého 

Vzdělávací cíle a nabídka 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 

(vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření 

pojmů, mluvního projevu a vyjadřování) 

 Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod ke konkrétně 

názornému myšlení a myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti.  

 Upevňování sociálních návyků 

 Návštěva krmelce – sypání ptákům do krmítka 

 Relaxační a odpočinkové činnosti (zklidnění při rušných částech 

pohybových her a cvičení)  

 Matematická posloupnost – číselná řada, kolik dětí je dnes ve školce 

 Logopedická prevence 

 Polytechnické činnosti – stavíme brloh medvědovi 

 Grafomotorické činnosti – cesta ptáčků ke krmítku  

Očekávané výstupy 

 Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti 

blízké, pro ně smysluplné a přínosné,  

 Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a 

hudbou  

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

Jazyk a řeč 

 Povídáme si v ranním kruhu – která zvířátka v zimě spí, která ne, čím se 

zvířátka v zimě živí, zopakujeme si, kteří ptáci na zimu odletěli do teplých 

krajin, a které v zimě můžeme pozorovat v přírodě. O přikrmování ptáčků a 

krmítkách. Jak můžou lidé (lesníci) zvířátkům v lese přilepšit. Co je to 

krmelec.  



 Každý den nastavujeme v kalendáři DEN, DATUM, zopakujeme si, který 

měsíc právě máme a jaké roční období.  

 Spočítáme všechny děti ve třídě – kluky – holky – porovnáme koho je méně 

a koho více.  

 Logopedická prevence a gymnastika mluvidel. 

Básnička  

Huboval vrabčák na zimu, škoda, že nemám peřinu.  

Studí mě nohy, zebe mě nos, protože skáču i v zimě bos. 

 

Hudebně dramatické aktivity

 

Pohybové aktivity a cvičení 

Ježek – hra na zimní spánek 

Tiše, tiše, ježek spí – děti stojí v kruhu a uprostřed spí ježek 

ať ho nikdo nevzbudí – držíme se za ruce a postupujeme tiše k ježkovi 

já mám doma ovci – stojíme a tleskáme do rytmu 



můžu dupat, jak chci – dupeme do rytmu na místě  

Já mám doma berana, můžu dupat do rána – opět se držíme za ruce a kráčíme 

pozadu ze středu kruhu.  

Nyní zavoláme JEŽKU, VSTÁVEJ! Ježek vstane a rozběhne se, snaží se někoho 

chytit, děti se utíkají schovat do vyhrazeného prostoru – koho ježek chytí, stává 

se také ježkem. 

 Koulovaná s papírovými koulemi 

 Sněhová vánice s padákem (obměna pro menší děti – Kolo, kolo mlýnský) 

 Překážková dráha – zavátým sněhem přes překážky – překračujeme 

překážky a snažíme se žádnou neshodit.  

 Procvičení a protažení plosky nohy, nártu, chodidel 

 Běhání v rytmu bubínku – rychlost měníme podle toho, zda paní učitelka 

bubnuje rychle, nebo pomalu 

 Rozcvička s básničkou 

První vločka, druhá třetí – ukazujeme na prstech a počítáme do tří.  

Z nebe na zem právě letí – ukazujeme prsty, jak z nebe padá sníh, jdeme do 

dřepu.  

Jedna vedle druhé sedá – sedíme na bobku  

Volné místo ještě hledá - rozhlížíme se kolem sebe.  

Na strom, střechu, silnici – postavíme se.  

Udělají čepici – ukážeme čepici na hlavě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní a výtvarná činnost 

Lední medvěd na ledové kře, obkreslení a vystřižení ruky -  s pomocí paní 

učitelky, samostatně děti dolepí ledové kry, medvěda, vločky, dokreslí vlny, a 

nakreslí medvědovi obličej a drápy. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Jak zvířátka přezimovala  

Býka omrzelo stát celou zimu v chlívě, a tak opustil dvůr a vydal se do lesa. Potkal 

berana. 

„Kam pospícháš, berane?“ ptal se býk. 

„Mrznout v zimě nebaví mě, hledat léto jdu.“ 

„Tak to pojď se mnou!“ 

A šli už dva. 

Potkali vepříka. 

„Kam pospícháš, vepříku?“ zeptali se. 

„Mrznout v zimě nebaví mě, hledat léto jdu.“ 

„Tak to pojď s námi!“ 

A šli už tři. 

Potkali husu. 

„Kam pospícháš, huso?“ 

„Mrznout v zimě nebaví mě, hledat léto jdu.“ 

„Tak to pojď s námi!“ 

A šli už čtyři. 



Šli a šli a potkali kohouta. 

„Kam pospícháš, kohoute?“ vyptával se býk. 

„Mrznout v zimě nebaví mě, hledat léto jdu.“ 

„Tak to můžeš jít s námi.“ 

A už jich šlo pět. 

Šli, šli, ale zimě neutekli, byla pořád větší, mrzlo až praštělo. Všichni už na kost 

prostydli. 

„Kamarádi drazí, co budeme dělat?“ vzdychal býk. „Léto hned tak nenajdeme, 

umoří nás mrazy.“ 

Beran povídal: 

„Měli bychom si postavit chalupu, nebo opravdu zmrzneme.“ 

„To je pravda,“ souhlasila zvířátka. 

Býk řekl: 

„Já budu nosit klády.“ 

Beran řekl: 

„Já budu roubit zdi.“ 

Vepřík řekl: 

„Já budu mísit hlínu a stavět pec.“ 

Husa řekla: 

„Já budu ucpávat mechem škvíry ve stěnách.“ 

Kohout řekl: 

„A já budu pokrývat střechu chvojím.“ 

Pustili se do práce s takovou chutí, že ani mráz necítili. Pracovali až do setmění a 

dřevěnička byla hotová. 

Zatopili v kamnech a hřáli se. Býk přežvykoval v koutě seno, beran si lehl na lavici, 

vepřík se uvelebil u kamen, kohout si vyskočil na pec a husa se procházela sem 

tam po světnici a co chvíli vykoukla okýnkem. 

Tak si žili a nic jim nechybělo. A kohoutek, sotva se ohřál, začal hned vyzpěvovat: 

„Kykyrykyký! 

Máme teplý domek v lese 

a v něm léta dočkáme se!“ 

Běžela kolem liška. Uviděla kouř nad komínem, uslyšela zpívat kohoutka a dostala 

na něj náramnou chuť. Myslela si, že je v chalupě sám, mrkla dovnitř okýnkem a 

uviděla ostatní zvířátka. Honem se rozběhla za medvědem a vlkem a povídala jim: 

„Přátelé moji znejmilejší, našla jsem pro nás pro všechny báječnou pochoutku. 

Pro Tebe, medvěde, býka. Pro Tebe, vlku, berana a vepříka. A pro sebe husu a 

kohouta. Žijí si bezstarostně v teplé dřevěnici na kraji lesa nedaleko odtud.“ 

„Děkujeme, liško,“ povídali medvěd a. vlk, „nikdy nezapomeneme, jakou službu jsi 



nám prokázala. Zaveď nás k dřevěnici, všechny v ní sníme a pak se sami 

nastěhujeme do prázdné chalupy.“ Sebrali se a šli. 

Došli před chaloupku, zastavili se u dveří a začali se domlouvat, kdo první půjde 

dovnitř. Liška povídala: 

„Jdi ty, medvěde, Ty jsi z nás nejsilnější.“ Medvěd povídal: 

„Ne, ať jde vlk, je z nás nejšikovnější.“ Vlk povídal: 

„Tak dobře, já půjdu, ale musíte mi přijít na pomoc, kdybych Vás volal.“ A rozrazil 

dveře a vešel do chaloupky. 

Ale sotva tam vkročil, býk ho nabral na rohy, přitiskl ho ke stěně a pobízel 

ostatní: 

„Hej, kamarádi, přivítejte nezvaného hosta!“ 

Beran se hned rozběhl a bumsl hlavou vlkovi do boku. Vepřík přiskočil a začal ho 

kňásat tesáky, až z něho chlupy lítaly. Husa přiletěla, tloukla ho křídly a klovala 

ho do očí. 

A kohout běhal na peci sem a tam a vykřikoval: 

„Kykyrý, kykyrý, mám tu čtyři sekyry! Už je beru, už je beru, rozsekám Tě na 

maděru!“ 

Vlk se se zvířátky pral a rval, stěží se jim vytrhl, vyletěl jako divý z chalupy a 

metelil pryč. A medvěd a liška horempádem za ním. Od těch dob se neodvážili k 

chaloupce ani přiblížit, zdaleka se jí vyhýbali. A tak tam býk, beran, vepřík, husa 

a kohout dodnes žijí a nic jim nechybí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


