
 Dráčci  

3) JARNÍ KOUZLO 

 

JARO KLEPE NA VRÁTKA 

poznávat charakteristické znaky jara, změny počasí, názvy jarních květin 

pozorovat stromy a keře – rašení pupenů a lístků 

vycházky do přírody 

jazykové chvilky a gymnastika mluvidel 

procvičovat dovednosti v oblasti jemné motoriky - uzel, klička 

básně o jarních květinách 

prohlížení dětských encyklopedií 

  

DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA 

komunikativní kruh 

poznat a pojmenovat domácí a hospodářská zvířata 

zařazování sluchových her 

grafomotorická cvičení k danému tématu 

předmatematická gramotnost – uvažování, hodnocení pravdivosti při matematických aktivitách 

modelování zvířecí figury 

tvoření z keramiky 

překonávat překážkové dráhy 

jazykové hříčky – správné vyslovování hlásek 

  

KOUZELNÉ VELIKONOČNÍ VAJÍČKO 

komunikativní kruh 

pohybové hry zaměřené na skoky, poskoky, vyhazování a chytání předmětů 

seznámení s velikonočními zvyky a tradicemi 



předmatematická gramotnost – vytváření skupin se společnými znaky 

rozvíjet estetický vkus při zdobení velikonočních vajíček 

časová posloupnost – seřadit obrázky 

zdokonalovat techniku stříhání 

velikonoční koledy, básně seznámení s pojmem pranostika 

  

 VSTÁVEJ SEMÍNKO, HOLA LA 

diskuzní kruh na dané téma 

komunikativní kruh 

praktické činnosti – sázení semínek, cibulek, práce s hlínou 

výtvarné činnosti 

časová posloupnost 

motivované zdravotní cvičení 

malování vodovými barvami 

četba z knihy „ Příběhy z pařezové chaloupky“ 

  

JARO V TRÁVĚ 

poznávání a pojmenovávání některých druhů hmyzu ( broučci, motýli) 

kolektivní práce dětí – malování, obtiskování, lepení 

dramatizace a práce s příběhem 

pohybové hry posilující rovnováhu 

poslech básniček 

zpěv písniček 

vnímání barev 

prohlubovat vztah k životnímu prostředí 

tvoření z keramiky 

  



ČARODĚJNICKÉ KOŠTĚ 

pohybové hry na rozvoj orientace v prostoru 

jazykolamy, vymýšlení zaklínadel a lektvarů 

prstové cvičení 

výtvarné a pracovní činnosti na dané téma 

četba z knihy „ Malá čarodějnice“ 

  

MAMINKY SLAVÍ SVÁTEK, MOJE RODINA 

výroba dárku pro maminky 

nácvik básní k svátku matek – zdokonalovat slovní zásobu 

pohybové taneční hry se zaměřením správného držení těla a koordinace pohybu 

znát svoji rodinu - rodiče, sourozenci, prarodiče - jména , adresu kde bydlíme 

kresbou ztvárnit svoji rodinu 

samostatné vyprávění krátkých pohádkových příběhů 

e kabinet – rodina 

elektronické skřipce 

posilování jemné motoriky – navlékání korálků pro maminku 

upevňování citových vztahů k rodině 

  

 

 

KDO ŽIJE V ZOO 

komunikativní kruh 

seznámení se zvířaty v ZOO ( umět je pojmenovat) 

zvuky zvířat napodobování 

práce s encyklopediemi a knihami 

výtvarné a pracovní činnosti na dané téma 



cvičení se zvířátky – opičí dráha 

využití elektronické včelky 

 


