
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Jaro a vynesení Morany 

Datum: 21. 3. – 25. 3. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Znát znaky jara, změna přírody, příchod jara a odchod zimy 

 Vynášení Morany 

 Svátky, které jsou na jaře 

 Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

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

apod.) 

Klíčové kompetence: 

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

při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

Očekávané výstupy: 

 Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 Mít povědomí o významu životního prostředí 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Seznámíme se s tradicí vynášení Morany, říkáme si znaky jara, 

jaké je na jaře počasí a jak se mění příroda, upevňujeme názvy jarních kytiček a 

ukazujeme si je na obrázku. Povídáme si o svátcích, které nás čekají 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, roční období PPD: procvičujeme předložky 

před/za/na/pod/vedle/mezi, poznáváme geometrické tvary – pracovní list 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení 

 Básnička – Upevňování básničky „Dupy, dupy na zimu“ a „Zimo, zimo táhni pryč“ 

 

Grafomotorika 

 Grafomotorická deska na nohy, uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, 

správné sezení při kreslení, na velký formát papíru spodní oblouk – tulipán, pracovní 

list – čára mezi dvěma liniemi 

Emoční rozvoj 

 Respektování druhých, mně se něco nelíbí, umím to říct, řešení konfliktu slovně 



Rozvoj sebeobsluhy 

 Stolování – správně připravený příbor, držení příboru 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Volný pohyb v přírodě, Dbáme na správnou hygienu, důkladné mytí rukou 

Výtvarné činnosti 

 Květina – mačkání krepového papíru 

 Práce s barvou, nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Upevňování písní “Na jaře“ a „Morana“ 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 Rytmizace a hra na tělo 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry s jarní tématikou (hry s pravidly) 

 Hod balonem vrchem, spodem a na cíl 

 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  

 Pozorování jarních květin 

 Vynášení Morany 



 

 
 

 



 



 

Úkol pro předškoláky 



 


