
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK: JARNÍ POČASÍ 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

 Rozvoj a užívání všech smyslů 

 Změny v přírodě – příchod jara 

 Znaky jara 

 Relaxační a odpočinkové činnosti 

 Polytechnické činnosti 

 Hláska na začátku i na konci slova 

 Smysly 

 Koloběh vody 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Grafomotorika 

 Prstová cvičení pozice palce s ostatními prsty 

 Pracovní listy 

 Omalovánky 

Výtvarné činnosti 

 Fantazie dětí – jarní květina 

 Skládání papíru – sněženka 

 Modelování – sluníčko 

 Týdenní přímé pozorování počasí a zaznamenávání (ráno, poledne, večer) 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Správné dýchání (nosem, nádech do břicha, výdech ústy - v leže 

Jazyková pregramotnost 

 Hláska na začátku i na konci slova 

 Sluchová hra Na tichou poštu 

Básnička: V ZEMI MALÉ SEMÍNKO, 

                 SPINKÁ JENOM MALINKO. 

                 KDYŽ SLUNÍČKO ZASVÍTÍ, 

                 ZAČNE PĚKNĚ KLÍČITI. 

                 KLÍČÍ STÁLE VÝŠ A VÝŠ, 

                 AŽ POUPÁTKO UVIDÍŠ. 

                 A PAK Z TOHO POUPĚTE 

                 NÁDHERNÝ KVĚT VYKVETE. 



Rozvoj komunikace 

 Hra: Jaro našlo kytičku, měla barvu barvičku…(obměna hry Pan čáp) 

 HÁDANKY 

Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze.  KLÍČ 

Hřeje, co mu síly stačí, kytičky to těší. Směje se na kluky ptačí, na auta i pěší. 

SLUNÍČKO 

Pod sněhem se tiše krčí, na paprsky čeká. Nevadí, že vítr hučí, voní do daleka. 

SNĚŽĚNKA  

Trojdílná sukýnka, bílá a malinká, nosí ji panenka, má jméno SNĚŽENKA. 

Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule rozkvétají 

BLEDULE. 

Fialové drobné květy, všechny včelky se k nim sletí. 

Krásně voní do dálky hlavně drobné FIALKY. 

Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků. 

Každý z nich má k jaru klíč. Copak je to? PETRKLÍČ. 
 

Hudebně dramatické aktivity 

 Písnička: Jaro letí (melodie – Pec nám spadla) 

                           Jaro letí, jaro letí, má zelená křidélka, 

                           šatičky má ze sněženek a ve vlasech motýlka. 

                           Kde se vzaly, tu se vzaly pampelišky v trávníčku, 

                           ke sluníčku otáčejí svoji zlatou hlavičku. 

 

                           Prší, prší 

 Doprovod: hra na tělo – tleskání, pleskání 

Pohyb 

 Běhání, poskoky snožmo, po jedné noze, přeskoky 

 Hra – Panák 

Matematická pregramotnost 

 Orientace v prostoru 

 Květinové bludiště (obruče) 

 Pravidelné střídání barev při navlékání korálků 

Emoční rozvoj 

 Radost při zpěvu jarních písní 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Správné mytí rukou a pusy 

 Zastrkávání podolků 

 Zavazování tkaniček 

 



Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Pobyt na čerstvém vzduchu 

 Nepřeceňovat jarní počasí při správném oblékání 

Poznávání 

 Charakteristické znaky jara (popis jarního obrázku) 

 Opakování barev 

 Opakování měsíců patřících jaru 

 Pozorování jarní přírody 

 Koloběh vody https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M&t=109s 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému 

 Sledovat očima zleva doprava 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M&t=109s


DEN RÁNO POLEDNE VEČER 

PONDĚLÍ    

ÚTERÝ    

STŘEDA    

ČTVRTEK    

PÁTEK    

SOBOTA    

NEDĚLE    

 

 Zaznamenej počasí (nakresli slunce, mrak, mrak s deštěm, duha,…) 



 



 

 

 

Pojmenuj, vybarvi podle skutečnosti (hyacint, tulipán, narcis, sněženka, krokus) 



 



 



 

 Silonová punčocha naplněná semínky, zeminou. Nos je obmotaný gumičkou, 

nalepené oči. Rosíme, čekáme…. 

 

 

 



 



 

 

 Poznej smysly, vystřihni, poskládej, čti podle obrázků  

 



 

 

 
 

 

 Spoj čarou co k sobě patří, povídej, kdo co dělá 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pozoruj obrázek, popiš celými větami, orientace (dole na obrázku rostou květiny, na 

pravé straně taje sněhulák,…..) 



 

 Vybarvi, vystřihni, nalep dle časové posloupnosti, vyprávěj 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voda a květiny 



 

Vybarvi a hledej rozdíly 


