
Koťata 

 3) JARNÍ KOUZLO 

 

JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA 

zaměření na správné držení těla při chůzi, koordinace paží 

poznávání charakteristických znaků jara (změny počasí, proměny trávy, názvy jarních květin) 

ekologicky motivované hravé aktivity 

přímé pozorování přírodních jevů – rašení pupenů a lístků 

obohacování slovní zásoby, motorika mluvidel, logopedické chvilky 

zdokonalování orientace v prostoru i na ploše 

rozvíjení logického myšlení 

aktivity s Bee-Botem, využití interaktivního rámečku 

zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky, stříhání, lepení 

grafomotorická cvičení 

výtvarné ztvárnění jarní přírody různými výtvarnými technikami 

manipulace s keramickou hlínou 

zařazování písní s jarním tématem, taneček Vítání jara 

seznamování s básněmi o jarních květinách 

  

SE ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY 

hry k rozvoji vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

zdolávání překážek lezením, překračováním, přeskakováním 

poznávání domácích a hospodářských zvířat podle vzhledu, zvuku i užitečnosti 

didaktická hra Najdi svoji maminku, tvoření dvojic 

projektový den, zprostředkované poznávání živé přírody, volně žijících zvířat u nás 

skupinové aktivity, společenské hry 

sluchové hry, slovní hádanky 



manipulační hry s obrázky Bee Bot robotická včela 

sestavování obrázků zvířat a částí – puzzle 

předmatematická gramotnost – třídění 

porovnávání krátké a dlouhé cesty v prostoru 

seznámení s jednoduchým skládáním papíru 

výtvarné znázornění zvířecí figury, kresba pastelem 

napodobování zvuků zvířat 

vycházky do přírody za zvířátky 

seznamování s novými písněmi o zvířatech 

pohádky se zvířátky, kouzelné čtení 

dramatizace pohádky 

  

BAREVNÉ PENTLIČKY PRO MALÉ KOLEDNÍČKY 

uvědomování si vlastního těla při pohybových činnostech, vyhazování míčů do výšky, koulení míčků 

dodržování pravidel u pohybových her 

přirozeným způsobem seznamovat s velikonočními tradicemi a zvyky 

samostatný slovní projev, vyprávění zážitků 

činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními a matematickými pojmy, vytváření skupin se 
společnými znaky, barva, velikost 

Bee-Bot velikonoční barvičky 

grafomotorické cviky „ovečka“ 

rozvíjení estetického vkusu při zdobení velikonoční kraslice 

tvoření z keramické hlíny 

akce s rodiči, hledání velikonočních vajíček 

zpěv písně k tématu, vytleskávání rytmu 

putování za velikonočním zajíčkem 

oslava svátků jara v lidové poezii – velikonoční koledy 

  



JARNÍ ZAHRÁDKA 

zařazování pohybových aktivit posilující rovnováhu 

řazení obrazového materiálu podle dějové posloupnosti 

vyprávění co dítě slyšelo nebo shlédlo 

procvičování znalosti základních barev 

procvičování logického myšlení při manipulace s Bee - Botem 

provádění jednoduchých pracovních úkonů a praktická manipulace s pomůckami a nástroji, sázení 
hrášku a pozorování růstu 

uvědomování si podmínek pro růst rostlin (světlo, teplo, voda) 

mačkání papíru 

výroba květinové zahrádky 

míchání barev, pokusy o vytváření různých odstínů 

malba rozkvetlého stromu používáním různě silných štětců 

sledování práce na zahradách 

nácvik a pohybové ztvárnění písně Šel zahradník do zahrady 

poslech pohádky „ Jak Křemílek a Vochomůrka zasadil semínko“ 

  

U NÁS DOMA 

pohybové ztvárnění tanečku se zaměřením na správné držení těla a koordinaci pohybu 

činnosti vedoucí k identifikaci sama sebe a k odlišení od ostatních 

námětové hry, rozlišování společenských rolí „rodina“ 

poznávání různých lidských vlastností 

rozvíjení zvukomalebnosti jazyka, tvoření zdrobnělin, používání přídavných jmen pro vyjádření nálady 

procvičování postřehu a paměti při postřehových hrách 

interaktivní rámeček (Co děláme celý den, patří x nepatří) 

procvičování jemné motoriky při navlékání korálků 

procvičování logického myšlení při manipulaci s obrázky a pracovními listy 

výroba přáníčka pro maminku 



tvoření z papíru „tulipán“ 

pokus o kresbu lidské postavy „ moje maminka“ 

zapamatování si textu písně o mamince 

poslech básní o mamince 

 


