
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Motýlí louka – projektový týden (brouci a hmyz) 

Datum: 14. 3. – 18. 3. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 Hmyz – vnímání života v přírodě 

 Samostatné vyjadřování  
 Matematická pregramotnost  
 Hmatová percepce 
 Přiblížit život motýlů, péče o motýlí louku a pozorování motýlů na louce 

Klíčové kompetence: 

 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti  
 Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními dramatickými apod.) 
 Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 

o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění prostředí, ve kterém 

žije 
Očekávané výstupy: 

 Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkon, slovně reagovat 

 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí  

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si o vývoji motýla od housenky až po motýlka, 

ukazujeme si obrázky motýlků – popisujeme je celými větami 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky k tématu, prohlížíme si knížky s jarní 

přírodou, mluvíme v celých větách, říkáme si básničky PPD: na jaké písmeno začíná 

motýl, vymysli další slovo na stejné písmeno 

 Matematická pregramotnost – procvičujeme číselnou řadu 1-5 a 1-10, počítáme se ve 

třídě, říkáme si, kdo chybí, dny v týdnu, roční období, měsíce v roce PPD: poznáváme 

geometrické tvary a barvy, procvičujeme pravolevou orientaci, pracovní list – 

housenka – počet kruhů vybarvi 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení 

 Básnička – opakujeme a upevňujeme již nacvičené básničky 

 



Grafomotorika 

 Grafomotorická deska na nohy, uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, 

správné sezení při kreslení, na mazací tabule procvičujeme veliké kruhy (babí očko) 

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 

 Jak správně použít toaletní papír, jak si správně umýt ruce.  

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Dbáme na správnou hygienu, mytí rukou, použití desinfekce. 

Výtvarné činnosti 

 Motýl – trhání papíru na malé kousky 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Zpívání u klavíru – opakování a upevňování již nacvičených písní 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry s pravidly 

 Překážkové dráhy 

 Procházky v okolí MŠ 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, jarní krajina, broučci, hmyz motýli - rozšíření slovní 

zásoby a správná výslovnost 

 

Ostatní: 

 Zrakové vnímání – pracovní list motýlli 

 Puzzle s jarní tématikou 



 

 
 

 

 



 



 


