
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Květiny a bylinky na zahradě 

Datum: 23. 5. – 27. 5. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.) 

 Pozorování jarních květin 

 Výtvarné činnosti s jarní tématikou 

 Pečování o bylinkovou zahrádku 

Klíčové kompetence: 

 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 

při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů  

 Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit 

Očekávané výstupy: 

 Rozhodovat o svých činnostech  

 Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 

hodnotit svoje osobní pokroky 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Poznávání a pojmenování květin z obrázků, Povídáme si o 

pěstování rostlin, kde je můžeme pěstovat, co se stane, když se nebudeme o květiny 

starat, Znáte nějaké bylinky? Bylinky používáme jako přísady do jídel. Pozorování a 

popisování květin na zahradě MŠ nebo při procházce, pečování o květiny na zahradě 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, prohlížíme si knížky s jarní přírodou a 

popisujeme kytičky, mluvíme v celých větách, dáváme si hádanky s jarní tématikou, 

hádanky kytiček PPD: na jaké písmeno začíná kytička, vymysli další slovo na stejné 

písmeno, poslední hláska ve slově 

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

třídě, říkáme si, kdo chybí, dny v týdnu, roční období, časová posloupnost – růst 

květiny PPD: procvičujeme předložky před/za/na/pod/vedle/mezi, poznáváme 

geometrické tvary a barvy, jejich odstíny, pracovní list – 1-5 – stříhání, lepení 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení, děti opakují 

slovo košík, mrkev, pohyb jazyka zespoda nahoru, napodobujeme kousání sousta, co 

nejvíce vyplázneme jazyk 

 Básnička – Jarní básnička 

Do zahrádky přišlo jaro, 

Copak se tam asi stalo? 



Rozkvetly nám kytičky, 

Narcis, krokus, kočičky. 

Včelička k nim právě letí, 

Podívejte, tamhle, děti! 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

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

velký formát papíru horní oblouk PPD: Pracovní list – grafické znázornění 

geometrických tvarů 

Emoční rozvoj 

 Starostlivost, co je starostlivost, o co bych se měl starat či pečovat, práce s kartami 

ctností. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Používání zahradnického náčiní; oblékání v teplejších dnech; zapínání knoflíků a zipu 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Práce na zahradě MŠ, pohyb na čerstvém vzduchu, zdravé svačinky a relaxování 

s knihou, uvolňovací cvičení. 

Výtvarné činnosti 

 Sedmikrásky – práce s nůžkami a lepidlem 

 Pečování o rostliny v přírodě a při pobytu na zahradě MŠ 

 Volná malba vodovými barvami – jarní květiny 
 

Hudebně dramatické aktivity 

 Zpívání písniček s jarní tématikou 

 Rytmizace písniček 

 Hra na orffovy hudební nástroje 

 

Pohyb 

 Zahřátí a rozběhání v rytmu bubínku, změna na pokyn paní učitelky, zklidnění a 

vydýchání 

 Protažení těla – posilování břišního svalstva, trupu a nohou 

 Překážková dráha – běhej slalom, přeskoč, přelez, podlez, chůze pozadu  

 Pohybové hry 

 Volný pohyb v jarní přírodě 
 



Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, jarní krajina, popis kytiček v knize i pozorování v přírodě, 

rozšíření slovní zásoby a správná výslovnost slov s jarní tématikou 

 

Ostatní: 

 Jarní omalovánky 

 Skládání puzzlí – roční období   

 Přiřazování znaků jara 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


