
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Jaro 

Datum: 14. 3. – 18. 3. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám 

 Rozvoj a užívání všech smyslů 

 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) 

 Znát znaky jara, první jarní kytičky, počasí na jaře 

Klíčové kompetence: 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; 

hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 

dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

Očekávané výstupy: 

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 

vlastní zdraví i životní prostředí 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si o příchodu jara, jak se mění příroda po zimě, 

poznávání prvních jarních kytiček – demonstrační obrázky, znaky jara, jak poznáme, 

že je jaro, jarní měsíce (březen, duben, květen), jaké je počasí na jaře 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, prohlížíme si knížky s jarní přírodou a 

popisujeme kytičky, mluvíme v celých větách, dáváme si hádanky s jarní tématikou 

PPD: na jaké písmeno začíná kytička, vymysli další slovo na stejné písmeno 

 Matematická pregramotnost – procvičujeme číselnou řadu 1-5 a 1-10, počítáme se ve 

třídě, říkáme si, kdo chybí, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období PPD: 

procvičujeme předložky před/za/na/pod/vedle/mezi, kolíčkování – přiřazování čísla 

k počtu, pracovní list: pravolevá orientace 

 Logopedická prevence – gymnastika jazyka a mluvidel, dechová cvičení 

 Básnička  

Dupy, dupy na zimu, 

Jaro volá: já už jdu. 

Smrtka plave po vodě 

A zima s ní odplave. 

 

Nácvik básně Zimo, zimo táhni pryč. 



Grafomotorika 

 uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, správné sezení při kreslení, 

pracovní list: jaro – obtažení linie, vykreslení (nepřetahovat, správná volba barev) 

Emoční rozvoj 

 Posilování sebevědomí (recitace básničky, vzkaz), umím říct, co mi vadí a co se mi 

nelíbí – domluva s druhým, komunikace a řešení problému. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Volba správného oblečení; použití kapesníku PPD: zavazujeme tkaničky 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Procházky přírodou – čerstvý vzduch, každodenní protažení těla, relaxace – fyzický i 

psychický odpočinek 

Výtvarné činnosti 

 Výroba morany (rozloučení se zimou) skupinová práce 

 Kvetoucí strom – práce s temperovou barvou a tyčinkami do uší 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Na jaře“ a „Přišla Morana do vesnice“ 

 Zpívání s klavírem – opakování písniček 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry s jarní tematikou 

 Překážkové dráhy – přeskoky, podlézání, přelez, překroč 

 Procházky v okolí MŠ 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, jarní krajina, jarní květiny – popis obrázků, rozšíření 

slovní zásoby a správná výslovnost, pexeso jarních kytiček 

 

Ostatní: 

 Omalovánky s jarní tematikou 

 Zrakové vnímání – stíny 

 Postřehová hra – jarní znaky  

 Co do jara nepatří 



 



 



 

 



 



 



  


