
 Motýlci  

3) JARNÍ KOUZLO 

 

KDYŽ JARO ZAŤUKÁ 

pozorování změn v přírodě a světa kolem nás 

vyprávění a popisování zážitků 

hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti k živé i neživé přírodě 

psychomotorické hry rozvíjející artikulační, řečové, rytmické a sluchové dovednosti a vnímání 

estetické a tvůrčí aktivity 

prohlížení a „čtení“ knížek, popis viděného a vyprávění 

grafické napodobování symbolů a tvarů 

rozvíjení orientace v prostoru a ploše 

        

PŘIŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU 

lokomoční pohybové činnosti 

výtvarné a pracovní činnosti 

sledování rozmanitosti a změn v přírodě 

konstruktivní a grafické činnosti 

praktické užívání technických přístrojů 

gymnastika mluvidel 

estetické a tvůrčí aktivity 

kognitivní činnosti 

aktivity podporující sbližování dětí a uvědomování si vztahů mezi lidmi 

  

 MLÁĎATA ZE DVORA 

rozhovor nad obrázky, využití pexesa 

práce s kalendářem, jaké zvíře ti připomíná 



pohádky a příběhy, které obohacují citový život dítěte, třídění obrázků podle kritéria - vyhledat jen 
domácí 

zdravotně zaměřené činnosti – protahovací, uvolňovací …, písně a říkadla, cvičení – dostihová dráha 

hra podporující tvořivost a fantazii, báseň o domácím zvířátku, hádanky o zvířátkách 

činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije(funkce rodiny, členové rodiny a 
vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) / viz. projekt č. 3 

  

JARNÍ ŠATNÍK 

smyslové a psychomotorické hry 

činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí - popis obrázků,  manipulační činnosti, 
skládání puzzle, didaktické hry, pravolevá orientace na vlastním těle, hygienické návyky /viz. projekt 
č. 1 

činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, 
audiovizuální a interaktivní technika) 

motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností (barva, tvar, velikost, materiál) 

smyslové hry a různé činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové 
paměti, koncentrace pozornosti 

hry a příležitosti pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

hry s motivací „všude dobře, doma nejlíp“ – podněty ze života doma a okolí, elementární reálie o naší 
republice 

  

JEDEME, PLUJEME, LÉTÁME 

dodržování pravidel bezpečnosti v městském provozu 

pozorování stavu životního prostředí a jeho vliv na kvalitu života, co znečišťuje životní prostředí, čím 
jezdíme na výlety, práce s obrázky, využití dopravních značek /viz. projekt č. 1, 3 

hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest 

konkrétní operace s materiálem – třídění, přiřazování, uspořádání, porovnávání 

upevňování poznávání geometrických tvarů 

hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině - řešení labyrintů a cest 

smyslové hry a různé činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové 
paměti, koncentrace pozornosti 



komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

podporování kladných vztahů mezi dětmi, nácviky básní a písní k danému tématu 

  

 


