
Integrovaný blok: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE

Téma: NESEME MORANU

Datum: 14. - 18. 3. 2022

Vzdělávací cíle:

 vyjmenovat znaky jara

 poznávání lidových tradic – Vynášení Morany – symbol příchodu jara, vynášení smrti

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a 
změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 
krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

Klíčové kompetence:

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s 
okolím 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 
porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může 
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

Očekávané výstupy:

 osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a 
životní praxi 

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

 Rozvoj komunikace

Povídání o ročních období a změnách v přírodě

 Jaké známe roční období? 

 Pozorujete v případě nějaké změny?

 Jaké volíme oblečení?

  Povídání o Moraně 



 Co je to Morana? Říká se jí také Morena, Smrtka či Mařena nebo Moroch. 
Morana je figurína v ženských šatech, která se upaluje nebo topí ve vodě jako 
symbol příchodu jara a vynášení smrti.

 Můžeme Moranu vyrobit z jakéhokoliv materiálu, když jí budeme házet do 
přírody? (poukázání na životní prostředí)

 Z čeho se dá taková figurína vyrobit a čím ji můžeme ozdobit? Přírodní 
materiál – dřevo, sláma, přírodní provaz, na ozdobu bílá vejce (vejdunky)  – 
symbol smrti

 Jak si takovou Moranu představujete? Rozvoj fantazie

Nadřazený pojem – roční období (jaro, léto, podzim, zima)

▪ Zkoušíme, aby dítě řeklo nadřazený pojem bez zrakové opory, pro mladší děti 
s oporou obrázku

 Čtenářská pregramotnost 

MO – RA – NA 

Skládání slova podle vzoru

Rozlišování krátké a dlouhé slabiky (jaro, léto, podzim, zima - pomocí flétny)

Vytleskávání slov (Morena, jaro, léto, podzim, zima)

První hláska

První a poslední slabika

 Matematická pregramotnost

Časoprostorová orientace – roční období, měsíce, dny v týdnu, včera, dnes a zítra

Číselná řada 1 – 10

Opakování tvarů (kruh, čtverec, trojúhelík, obdélník) a hledání správného tvaru klíče 
– odemykání jara (20.3.2022)

 Logopedická prevence

Vytleskávání slov (Morana, jaro, léto, podzim, zima)

Dechová cvičení

Gymnastika mluvidel

▪ Olizujeme rty

▪ Olizujeme dásně za dolními a později horními zuby

▪ Ťukání špičkou jazyka za horními jedničkami



▪ Špičku jazyka zasekneme za horní jedničky a otevíráme a zavíráme pusu – 
motivace:  odemykání dveří jaru

 Básnička

Zimo, zimo táhni pryč

Zimo, zimo táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory za ty lesy –
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek. 

 Písnička

Přišla Morana do vesnice

Grafomotorika

SLUNÍČKO  

Mladší děti – kruh x čáry

PPD – Zuby 

Emoční rozvoj

Vyvolává ve vás Morana nějaké emoce?  (Strach)

Co je to strach? Dokážeme s ním nějak pracovat?

Rozvoj sebeobsluhy

Oblékání bez větší pomoci

Správné vrstvení oblečení

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Volit správné oblečení podle počasí

Dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu

Pravidelný pohyb



Výtvarné činnosti

Výroba Morany – skupinová práce

Klíč k odemykání jara – individuální práce

Hudebně dramatické aktivity 

Neseme Morenu

„Smrt, smrt ukrutná,

kyselica nechutná.

Kyselicu sníme

a smrt utopíme.“

Neseme Morenu pěkně ustrojenú,

navršku červenú, naspodku zelenú.

Neseme Morenu pěkně vytrojenú,

neseme Morocha hodit do potoka.

„Mořenu nesem

s velikým nosem,

do vody ji dáme,

jaro přivítáme!

Smrt chodí po vsi

má velký fousy

už nemůže choditi

musíme ji voditi.“

Neseme Morenu pěkně ustrojenú,

navršku červenú, naspodku zelenú.

Neseme Morenu pěkně vytrojenú,

neseme Morocha hodit do potoka.

Hra na Orffovy nástroje

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%C3%9DROBKY_S_D%C4%9ATMI/Jaro


Pohyb

Každodenní ranní rozcvička

PH: 

▪ Skákání přes potok – HM - skákání přes lano či gumu

▪ Moje bačkůrky – rozvoj psychomotorické dovednosti, především rychlost a 
obratnost – úkolem je najít vlastní bačkůrky, doběhnout pro ně (vzdálenost 
cca 5 metrů), obout si je a vrátit se zpět ke své skupině, po jeho návratu 
provedou stejný úkon všechny děti z každé skupiny

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Dig: Chaloupka na vršku – Jak se Andulka bála smrtky

Obrázky: Morana, roční období, počasí (slunce, déšť, mraky, sníh)

Ostatní:

Dig: Chaloupka na vršku – Jak se Andulka bála smrtky

Dig: Neseme Morenu – ZeMě kapela

Završení TP Neseme Moranu: 21.3.2022 – Vynášení Morany – akce MŠ












