
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje  

Téma: Přichází jaro 

Datum: 14. 3 – 18. 3 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj komunikace 

 Povídání o znacích jara 

 Rozdíly v oblečení  

 Povídání o tom, jaké oblečení se nosí v jakém ročním období  

 Seznámení se svátky Jara 

Klíčové kompetence: 
- Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a 

užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
- Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
- Si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe že 

všichni lidé mají stejnou hodnotu 

Očekávané výstupy: 

- Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit 
s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

- Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit 
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu 
cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, 
méně, první, poslední apod.) 

- Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 
- Povídání o Jaru – změny v přírodě 
- Povídání o kytičkách o ptácích, kteří přilétají  

- Určování ročního období a měsíce v roce 
- Povídání o Moraně 
- Hádanky a lidové pranostiky 
- Povídání o svátcích Jara 

 Jazyková pregramotnost  
- PPD: Vytleskávání slov – určování posledního písmene ve slově 
- Antonyma – Vymýšlení slov opačného významu 



 Matematická pregramotnost 
- PPD: Seřadí prvky podle velikosti 
- Napočítá do 5 

 Logopedická prevence 
- Procvičení mluvidel 
- Jazykové cvičení 

 Básnička 

ZIMO,ZIMO, TÁHNI PRYČ     

NEBO NATĚ VEZMU BIČ, 

BYLA ZIMA MEZI NÁMA ,ALE UŽ JE ZA HORAMA. 

HU,HU,HU JARO UŽ JE TU. 

ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ 

NEBO NATĚ VEZMU BIČ, 

ZATAHÁM TĚ ZA PAČESY, 

ZA TY HORY ZA TY LESY, 

AŽ SE VRÁTÍM NAZPÁTEK, 

SVLEČU ZIMNÍ KABÁTEK. 

Grafomotorika 

- Jarní - pracovní listy 

Emoční rozvoj 

- Opakování již naučených emocí 

- Rozpoznávání emocí pomocí emočních karet 

Rozvoj sebeobsluhy 

- Samo se vysmrká 

- Obleče a vysvleče si jednoduché oblečení 

- Správně drží příbor 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

- Procházky do přírody 

- Každodenní pohybové chvilky 

Výtvarné činnosti 

- MD: Obtisk dlaně - namalované, dokreslení stonku  
- SD: Obkreslení ruky na barevný papír, vystřižení, a dokreslení stonku 
- PPD: Obtisk dlaně – namalované, prsty dokreslení květu, vystřižení květináče 

 
Hudebně dramatické aktivity 
Nácvik nové písně: Přišla Morana do vesnice 



- Připravení mluvidel 
- Rozmluvení  
- Jazykové cvičení 

Opakování naučených písní  
Sluchové rozlišování  

Pohyb 

Rozběhání – Děti ve trávě, PH: Cvrčkové a světlušky, Přeskakujeme přes potok, Housenka, 
relaxace: Ležení v trávě za doprovodu relaxační hudby 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Procvičování mluvidel, jazyka, slovní zásoba, vytleskávání slabik a určování jejich počtu 
 
Ostatní: 
- Nastavení kalendáře 
- Procházky v přírodě  
- Pozorování znaků jara 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


