
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK: SVÁTKY JARA, VELIKONOCE 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Symboly Velikonoc (zajíček, pomlázka, kraslice, koledy,..) 

 Chápat lidové tradice 

 Naučit se zpaměti krátký i dlouhý text (koledy) 

 Zdobení vajíček různými technikami 

 Opakování barev, míchání 

 Obkreslování a vystřihování 

 Hláska na začátku i na konci slova 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Grafomotorika 

 Uvolňovací cviky + prstová cvičení 

 Pracovní listy 

 Omalovánky 

Výtvarné činnosti 

 Zdobení vajíček různými technikami (polepování ubrouskem, kousky látek, vločky, 

mák, temperové barvy, vosk,….) 

 Obkreslování kraslic, zajíčka, slepičky + vystřihování (zápich do květináče) 

 Výroba zajíčka z ruličky od toaletního papíru 

 Výroba slepičky 

 Setí osení 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Dechová cvičení + cviky s jazykem (špička, rulička, palačinka) 

Jazyková pregramotnost 

 Fonematický sluch (slovní fotbal) 

Rozvoj komunikace 

 Popis obrázku celou větou 

 Přednes koled před kolektivem 

Velikonoční koledy: HODY, HODY DOPROVODY, 

                     DEJTE VECJCE MALOVANÝ. 

                     NEDÁTE-LI MALOVANÝ, 

                     DEJTE ASPOŇ BÍLÝ, 

                     SLEPIČKA VÁM SNESE JINÝ. 

 

PŘIŠLA JSEM K VÁM NA POMLÁZKU MILÁ TETIČKO, 



ABYSTE MI DAROVALA JEDNO VAJÍČKO. 

TO VAJÍČKO ČERVENÝ, NA NĚM PROUŽKY ZELENÝ. 

JÁ VÁM PŘEJÍ MÁ TETIČKO SVÁTKY VESELÝ. 

 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Opakování jarních písniček 

 Rytmizace hrou na tělo 

 Písnička Vrby se nám zelenají https://www.youtube.com/watch?v=qGs0ly1Hfa0 

Pohyb 

 Taneček Zlatá brána 

 Hry na chytání a házení míče Na jelena, Na třetího, Školka (hod o zeď) 

Matematická pregramotnost 

 Hledej geometrické tvary kolem sebe 

 Logická řada 

Emoční rozvoj 

 Nestydět se před kolektivem 

 Mluvíme nahlas 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Příprava a úklid po pracovní činnosti 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Jarní bylinky 

Poznávání 

 Opakování znaků jara, svátků jara 

 Rozvoj a užívání všech smyslů 

 Pozorování přírody 

 Pohybové aktivity venku, v přírodě 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Zvládat základní pohybové dovednosti 

 Formulovat otázky, odpovídat a slovně reagovat 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qGs0ly1Hfa0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

   

 

     

 

   



 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


