
Integrovaný blok: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE

Téma: KRTEČEK A VELIKONOCE

Datum: 11. - 14. 4. 2022

Vzdělávací cíle:

 znaky jara

 Velikonoční tradice – pečení mazance, barvení vajíček, koledování

 symboly Velikonoc (pomlázka, beránek, mazanec, kraslice, zajíček) 

 rozvoj kooperativních dovedností

 naučit se jarní básničky a písničky

Klíčové kompetence:

 se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit , při společných činnostech se domlouvá 
a spolupracuje, v běžných situacích uplatńuje základní společenské návyky a pravidla 
společenského styku, je schopné respekotvat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 
kompromisy

Očekávané výstupy:

 zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, 
které se doma nebo v MŠ opakují, chovat se přiměřeně doma i na veřejnosti (na ulici, 
na hřišti, v kostele, u lékaře,..)

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

 Rozvoj komunikace

Opakování – dny v týdnu, měsíce, roční období

 Jaké známe roční období? 

 Mění se nám příroda – jak? (pučení, květiny, tráva, motýli, včeličky..)

 Jaké znáte další znaky jara? (zraková opora obrázku Duben) 

  Povídání o Velikonocích

 Pašijový týden:



KVĚTNÁ NEDĚLE – poslední postní neděle. Připomínka Ježíšova příjezdu do 
Jeruzaléma

MODRÉ PONDĚLÍ – v tento den bylo zakázáno chodit do práce, doma započal jarní 
úkid

ŽLUTÉ (ŠEDIVÉ) ÚTERÝ – umývala se okna, drbala podlaha, bílily se světnice a 
vymetaly se pavučiny – od toho šedivé, žluté – po úklidu se do domu vrátí slunce

ŠKAREDÁ STŘEDA – připomíná den, kdy se Jidáš na Ježíše škaredil a poté ho zradil. V 
tento den se vymetaly saze – čistý komín a vyhnání zla z domu

ZELENÝ ČTVRTEK – hospodyňky pekly jidáše, v tento den bychom měly jíst pouze 
zelenou stravu

VELKÝ PÁTEK – ukřižování Ježíše, podle pověry se nesmělo hýbat zemí – orat, kopat, 
pracovat na zahradě, péct, prát a zametat

BÍLÁ SOBOTA – hospodyňky pečou beránky a mazance, chlaci pletou pomlázky, 
děvčata barví vajíčka

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – Ježíš vstal z mrtvých, den plný radosti, v kostele se 
posvěcují velikonoční pokrmy – ks tohoto pokrmu se dává poli, studni a zahradě, aby 
v příštím roce bylo všeho dostatek

VELIKONOČNÍ (ČERVENÉ) PONDĚLÍ – TRADICE – chlapci pošlehají dívky pomlázku 
spletenou z vrbových proutků, aby byly celý rok zdravé, svěží a veselé

 Velikonoční koledy:

Co je to koleda? Říkání bániček nebo zpívání písniček při chození domu od domu a 
získání za to dárek, odměnu.

Znáte nějaké velikonoční koledy? Jednu se spolu naučíme.

Nadřazený pojem – Velikonoce (pomlázka, beránek, barvená vajíčka, děti na koledě)

▪ Zkoušíme, aby dítě řeklo nadřazený pojem bez zrakové opory, pro mladší děti 
s oporou obrázku.

 Čtenářská pregramotnost 

Vytleskávání slov (jarní květiny – uvíjíme věneček)

PPD - První  a poslední hláska, počet slabik

 Matematická pregramotnost

Logická řada – beruška (barva x počet teček)

Číselná řada 1-10

Pojmy: pod, nad, za, první, poslední, stejný, druhý a předposlední  + 



PPD – prostřední, druhý, předposlední

úklid – skupinové třídění tvarů, barev, druhů kostek

 Logopedická prevence

Vytleskávání slov

Dechová cvičení

Gymnastika mluvidel

▪ Olizujeme rty

▪ Olizujeme dásně za dolními a později horními zuby

▪ Jazykem „pohladíme“ tvář

▪ Rulička

▪ Rychlé kmytání jazykem

 Básnička

Koleda

Hody, hody, doprovody,

dejte vejce malovaný.

Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

Slunečnice

Velikánská květina k obloze se vypíná.

Hned od rána každý den, otáčí se za sluncem.

Její černá semínka, sype ptáčkům maminka.

Opakování básničky – Haló všichni, vstávejte! 

 Písnička

Travička zelená



Opakování písniček –  Na jaře,     Jaro, léto, podzim, zima,     Naše máma

Grafomotorika

Uvolňovací cviky

hnízdo pro slepičky  x   vajíčko

x

kraslice - obloučky, PPD – horní smyčky, vlnky

Emoční rozvoj

Stydlivost – koledování bez ostychu

Rozvoj sebeobsluhy

Úklid špinavého nádobí a surovin po pečení

Úklid pracovních pomůcek a hraček

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Volit správné oblečení podle počasí

Ranní rozcvička

Výtvarné činnosti

Pletení a zdobení pomlázky – skupinová práce

Slepička – stříhání, lepení, prstové barvy

Hudebně dramatické aktivity 

Koledování - Hody, hody, doprovody

Rytmizace na tělo

Pohyb

Každodenní ranní rozcvička



PH: 

▪ Pan čáp ztratil čepičku

▪ Zajíček v své jamce

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Dig: Naše máma

Obrázky: Duben, znaky jara

Ostatní:

Pečení mazance – skupinové práce

Návštěva kostela

Hledání koledy
























