
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK: LOUČÍME SE SE ZIMOU 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

 Jaké máme roční období 

 Loučíme se se zimou, vynášení Moreny (paní Zima) 

 Vydržet poslechnout příběh až do konce 

 Rozvoj tvořivosti a manuální zručnosti 

 L/P orientace 

 Pozorování přírody na vycházce 

 Rytmizace slov 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Grafomotorika 

 Uvolňovací cviky – zápěstí, loket, rameno 

 Pracovní listy: lomená linie (tráva) 

 Omalovánky 

Výtvarné činnosti 

 Polytechnická činnost: Morena podle vlastní fantazie 

 Kolorovaná zdobená kresba Slunce (lihový černý fix, vodové barvy) 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Dechová cvičení (vůně jara) 

 Gymnastika mluvidel 

Jazyková pregramotnost 

 Hádanky o jarních květinách 

 Vyslechnout příběh Chaloupka na vršku „Jak se Andulka bála smrtky“ 

Rozvoj komunikace 

 Rytmizace slov, vytleskat, vypleskat, vyluskat, střídat pozice palce s ostatními prsty 

 Znaky jara: tra-vič-ka, slu-níč-ko, ja-ro, sně-žen-ka, tu-li-pán,…. 

Básníčky: ZIMO,ZIMO, TÁHNI PRYČ 

           NEBO NA TĚ VEZMU BIČ. 

           BYLA ZIMA MEZI NÁMA, 

           ALE UŽ JE ZA HORAMA. 

           HU, HU, HU JARO UŽ JE TU. 

 

DUPY, DYPY NA ZIMU, 

JARO VOLÁ: JÁ UŽ JDU. 

SMRTKA PLAVE PO VODĚ  

A ZIMA S NÍ ODPLAVE 



Hudebně dramatické činnosti 

 Písničky: Volám tě sluníčko  https://www.youtube.com/watch?v=J6VkYNeK2BI 

                           Travička zelená 

                           Na jaře, na jaře 

Pohyb 

 Jóga pro děti – Pozdrav sluníčku 

 Chúze v nerovném terénu 

Matematická pregramotnost 

 PxL orientace, orientace v prostoru, v řadě 

 Početní řada se zapamatováním svého čísla 

 Odpočítávání 

Emoční rozvoj 

 Společenská hra Emoce 

 Nálepky emotykony za odvedenou práci, splněný úkol 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Zavazování tkaniček 

 Úprava oblečení, před odchodem na vycházku 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Dodržování pitného režimu 

 Dostatečné větrání  

Poznávání 

 Pozorování přírody (změny ze zimy do jara) 

 Upevňování rytmu 

 Znát svoji adresu 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Zachovat správné držení těla 

 Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog 

 Soustředěně zkoumá, pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 

při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J6VkYNeK2BI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morena je bohyně zimního slunovratu a zimy. Vypadá jako 
zamračená stařena, celá v černém. Je také strážkyní klidu, 
pořádku a odpočinku. 

Starý lidový zvyk vynášení smrtky a vítání jara tedy symbolizuje odcházení 
zimy a příchod jara. V našem regionu se zpravidla provádí na smrtnou 
neděli, což je 2 týdny před velikonocemi (někde se vítá jaro až další, tj. 
"květnou" neděli, nebo se obřad provádí na 1. jarní den). Dívky vynášejí 
slaměnou figuru pod jménem Morena, Morana, Mařena, Smrtka, Smrtholka, 
Smrtolka za zpěvu a obřadného tance. Smrtka je oblečena do krásných 
ženských šatů, se šátkem na hlavě, na krku korále z vyfouklých vajec 
(neobarvené vyfouklé vajíčko znamenalo zmar). Obcházelo se s ní se 
zpěvem po staveních a dostávaly se za to syrová vajíčka, máslo a někdy i 
drobné mince. Na závěr se vynesla za ves nebo za město, zapálila a hodila 
do potoka, aby už nemohla nikomu škodit. Zpátky do vesnice či města se 
doneslo nové léto, ozdobený strom zvaný líto, lítečko, májíček. Lítečko bylo 
ozdobené stužkami, papírovými holubičkami, řetízky a jinými ozdobami 
především v červené a zelené barvě. Od toho dne pak začalo děvčatům 
pasení husí. Večer po vynesení smrtky se u nejstarší dívky z darovaných 
vajíček vystrojila večeře (míchaná vajíčka). 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 Poznej názvy, vytleskej, spočítej slabiky, hledej v přírodě 

 



 



 



 



 

 

 

Vystřihni, přiřaď 

 

podzim 

 

zima 

jaro léto 


