
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Velikonoce 

Datum: 11. 4. – 22. 4. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem  

 Pozorování změn v přírodě a prvních jarních květin 

 Tradice zvyky a znaky velikonoc  

 Výtvarné činnosti s jarní a velikonoční tématikou 

Klíčové kompetence: 

 Dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a 

užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů  

Očekávané výstupy: 

 Zachovávat správné držení těla 

 Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti, 

a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádat a třídit soubory 

předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, 

chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 

poslední, atd.) 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídání o Velikonocích, co jsou to velikonoce, tradice 

velikonoc, svátek jara, znaky jara, barevný týden (modré pondělí, šedivé úterý, 

škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek), tradice, zvyky a znaky Velikonoc 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky – soustředěně poslouchat pohádku, 

práce s pohádkou; prohlížíme si knížky s jarní přírodou, poznáváme hlásky ve slově, 

popis obrázku a mluvení v celých větách, dáváme si hádanky s jarní tématikou PPD: 

Jaké písmeno slyšíš na začátku slova, vymysli další slovo na stejné písmeno 

 Matematická pregramotnost – číselná řada 1-10, počítáme se ve třídě, říkáme si, kdo 

chybí, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období PPD: procvičujeme předložky 

před/za/na/pod/vedle/mezi, činnosti ráno, poledne a večer, dnes, včera, zítra 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení 

 Básnička  

Chlapci: 

Náruč proutků z vrby mám, 

Pomlázku z nich udělám. 

Ještě navrch mašli pěknou, 

Holky, ty se musí leknout! 



Děvčata: 

Vajíčka jsem připravila, 

Barvami je ozdobila. 

Jen ať kluci přijdou ráno, 

Pro strach já mám uděláno 

 

Opakování již nacvičených básniček a nácvik velikonočních koled – Hody, hody, doprovody… 

Grafomotorika 

 uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, omalovánky, správné sezení při 

kreslení, rozvoj jemné motoriky, koordinace oka a ruky – děti k namalované slepici 

dokreslují tečky (Zob, zob, zrníčka, zobe, zobe, slepička) PPD: Pracovní list – grafické 

znázornění geometrických tvarů 

Emoční rozvoj 

 V ranním kroužku si ukazujeme, jak se dnes cítíme. Mimickými svaly znázorníme naši 

aktuální emoci. Proč jsme šťastní a proč smutní? Práce s emočními kartičkami. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Úklid po pracovní činnosti, obracení oblečení z rubu na líc 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Dýchání nosem – dechová cvičení, relaxační a odpočinkové činnosti, vycházky do lesa 

Výtvarné činnosti 

 Výroba velikonočních dekorací – práce s nůžkami a lepidlem 

 Velikonoční vejce – práce s barvou, lepidlem 

 Zajíček – obtiskování prsty, obkreslování 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Zpívání jarních písniček 

 Zpívání s klavírem, tvoření kapely pomocí orffových hudebních nástrojů 

 Rytmizace písniček a básniček 

 Dramatizace pohádky 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry s pravidly 

 Překážkové dráhy, cvičení s padákem 

 Procházky v okolí MŠ 

 

 



Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, jarní krajina, velikonoce – zvyky a tradice – 

demonstrační obrázky - popis, rozšíření slovní zásoby a správná výslovnost 

 

Ostatní: 

 Omalovánky Velikonoc 

 Puzzle s jarní tématikou 

 Kolíčkohraní  

 Zrakové vnímání 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



  


