
IB : SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK : KRTEČEK A JARO (PROBUZENÍ PŘÍRODY, 

PRVNÍ JARNÍ KVĚTINY) 

DATUM: 21. - 25. 3. 2022 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

- Získávat elementární znalosti o přírodě v souvislosti s ročním obdobím 

- Poznávání jarních květin 

- Pozorování změn v přírodě – typické znaky jara 

- Rozvoj a užívání všech smyslů 

- Posilování přirozených poznávacích citů 

- Rozvoj pohybových dovedností 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

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

při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

- Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce 

porozumět věcem, jevům, dějům, které okolo sebe vidí, poznává, že se může 

mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo 

- Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- Osvojovat so 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 

- Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 

různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ  

JAZYK A ŘEČ: 

Rozvoj komunikace: 

Rozhovor s dětmi: 

- Jaký je den, měsíc, roční období 

- Podle čeho poznáš, že je venku jaro / co se děje s přírodou na jaře – jaro je, když… 

- Jaké známe jarní květiny 

- Kde se vzalo semínko, jak roste kytička, co potřebuje k tomu, aby vyrostla 

- Co je to zahradnictví, kdo se o rostliny stará, co potřebuje ke své práci 

 

 



Jazyková pregramotnost:  

- Vyslechnout pohádku „O jarním sluníčku“, následný rozbor 

- Hádanky o jarních květinách 

- Pravda nebo lež 

- Přechylování  

Matematická pregramotnost:  

- Logická řada 

- Stejně, o jeden více, méně 

- Početní operace 

Logopedická prevence: 

- Dechové cvičení – foukání do pampelišky (chlupatá kulička) 

- Gymnastika mluvidel 

Básně a říkadla: 

Haló všichni vstávejte! 

Jaro opět vítejte.                                                              

Celou zimu jste jen spali, 

protáhněte svoje svaly.   

Raz a dva, a levá, pravá, 

rozcvička je vždycky zdravá. 

Tak už všichni vstávejte, 

jaro opět vítejte. 

 

Dupy, dupy na zimu, 

jaro volá, já už jdu. 

Smrtka plave po vodě 

a zima s ní odplave. 

 

Grafomotorika: 

- Omalovánky - květy 

- Pracovní listy 

- Uvolňovací cviky 

Emoční rozvoj: 

- Jak se chováme k přírodě, k rostlinkám, živočichům,… 



Rozvoj sebeobsluhy: 

- Používání kapesníku, toaletního papíru - sebeobsluha na toaletě, spláchnout po sobě 

záchod 

- Uložit si osobní věci a hračky na své místo 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu: 

- Procházky 

- Pohybové aktivity 

- Pravidelný pitný režim a strava 

- Relaxační koutek 

Pracovní a výtvarné činnosti:    

- Mladší děti – tulipán – otisk dlaně a dokreslení stonku s listy 

- Starší děti – pampeliška – tvorba květů pomocí otisků nastříhané papírové ruličky či 

vatových tyčinek, dokreslení stonků a listů temperou 

Hudebně pohybové aktivity: 

- Uvíjíme věneček 

- Na jaře 

Pohyb: 

- Ranní cvičení na téma „Jak roste kytička“ 

- Procházky  

Pohybové hry : 

- Na pampelišky 

- Na včeličky (procvičování pojmů stejně, o jeden více, méně) 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Rozvoj slovní zásoby podstatných jmen – jarní květiny, sloveso růst, rytmizace 

Ostatní: 

- Pozorování klíčícího semínka pod lupou 

- Sázení semínka a následná péče o něj 

- Pokus - pozorování - porovnávání, jak roste rostlinka ve tmě, zimě, jak v teple a na 

světle, jak se obarvená voda dostává do květů rostliny 

- Třídění, vybírání, přebírání semen 

- Modelování květu slunečnice 

- Pozorování změn v přírodě, vyhledávání jarních květin 

- Přiřazování odstínů barev 

 

 



 

Grafomotorika,  pokus – experiment 

Vymaluj květiny, vystřihni, zahni květy, polož do vody. C o se s květinou stane? 

 

 



 

 

Předškoláci 

Najdi stejná písmena F a vybarvi (cílem není, aby dítě umělo pojmenovat a poznat písmeno, 

ale najít stejný tvar) 

 

 



 

 

 

 



 

Rozstříhej, následně nalep na papír dle posloupnosti, jak rostlinka roste 

 


