
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Velikonoce 

Datum: 4. 4. – 8. 4. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Seznámení s oslavami Velikonoc, lidovými zvyky a tradicemi jara 

 Seznámení s probíhajícími změnami v přírodě, s přicházejícím jarem 

 

Klíčové kompetence: 

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

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

 PPD: Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

 

Očekávané výstupy: 

 Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně 

zformulovaných větách 

 Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit 

 Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace   

- rozhovory nad obrázky 

- povídání o tom proč se slaví Velikonoce a jaké máme tradice a zvyky 

- poslech a převyprávění pohádky „Velikonoční zajíček“ 

 

 Jazyková pregramotnost  

- vytleskávání slov, určování počtu slabik ve slově 

- rýmování slov, 

-  PPD: vymyslet rým 

 

 Matematická pregramotnost 

- pravolevá orientace 

- Pojmy: více x méně x stejně 



- PPD: matematické omalovánky  

 

 Logopedická prevence 

- procvičování (gymnastika) mluvidel, foukání papírků na cíl 

- správné dýchání 

 

 

 Básnička    Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček 

                  utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. 

                  Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené,  

                  že mi dá kus jetelíčka a já řekl ne, ne, ne. 

                  Na remízku mezi poli, mám já strýčka králíčka, 

                  tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka. 

 

 

 

Grafomotorika 

o Pracovní listy na téma zdobení kraslic 

o Omalovánky s velikonočním tématem 

 

Emoční rozvoj 

o Autoevaluace 

o Opakování emocí s Emušákem Ferdou 

 

Rozvoj sebeobsluhy 

      - samostatnost při převlékání na pobyt venku, převracení oblečení 

      - samostatnost při obouvání, kontrola zda jsou boty na nohou správně 

 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

      - opakování potřeby konzumace ovoce a zeleniny, dodávání vitamínů do dětského  

organizmu 

      - pohyb na čerstvém vzduchu, na zahradě nebo v lese 

 

 



Výtvarné činnosti 

- malování velikonočních vajíček 

- velikonoční dílničky s rodiči 

- výroba velikonočních dekorací do MŠ 

 

 

Hudebně dramatické aktivity 

- gymnastika mluvidel, rozezpívání, rytmizace 

- opakování známých písniček s doprovodem klavíru + pohybová improvizace 

- seznámení a nácvik písně Na jaře  

 

 

Pohyb 

- cvičení s bubínkem – reakce na změnu rytmu, reakce na smluvený signál  

- PH“ Na kouzelníka“, „Na sochy“ 

- relaxace s reprodukovanou hudbou 

 

Jazyková podpora pro děti s OMJ  

- obrázkové „čtení“ 

 

 

Ostatní:  

 nastavení kalendáře 

 vyprávění prožitků a zážitků 

 velikonoční tradice 

 aktivity zaměřené na orientaci v obci 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním a 

materiálem 

 


