
Žabičky 

3) JARNÍ KOUZLO 

 

JARNÍ PROBOUZENÍ 

pozorování rozmanitosti a změn v přírodě, její ráz, pojmenovat základní rostliny 

výlety po okolí, sportování v přírodě, využití přirozených překážek 

hudební a hudebně pohybové hry 

kombinování hudebních aktivit 

vyjádřit stoupání nebo klesání melodie 

umět pojmenovat domácí zvířata, jejich mláďata, kde žijí, proč se doma chovají 

podpořit kladný vztah ke zvířatům, napodobit jejich hlas 

hravou formou procvičování barev 

podporovat fantazii, představivost v tvořivých činnostech 

příprava a realizace tradice jara, jeho vítání, malování kraslic dle dětské fantazie, výroba dekorace – 
výzdoba třídy 

procvičovat obratnost, odvahu a rovnováhu / kolébka, svíčka, holubička /, výstup na zvýšenou rovinu 
/ chůze po lavičce/, procvičovat chůzi vzad, plynulá chůze po schodech 

  

NAŠE MĚSTO 

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, 

významné budovy a památky / návštěva radnice, muzea, knihovny, kostela/ 

orientace ve městě, turistické značky 

hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě 
běžně účastní 

praktický nácvik bezpečného chování 

znát základní dopravní značky 

poznávat dopravní prostředky, urči, kde se pohybují /vzduch, zem, voda/ 

výroba reflexních prvků a jejich využití / práce s reflexním textilem, nůžkami, raznicemi, lepidlem, 
suchým zipem/ 



vycházky do okolí, cvičení organizovaných dovedností, prohlížení si mapy – k čemu slouží a orientace 
v ní, odpovídat na kladené otázky 

sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte 

procvičovat obratnost ruky, grafomotoriky ve stoje / malování ve vzduchu/ 

rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka 

znát hlavní město republiky a barvy státní vlajky / kde je bílá, modrá, červená/ 

beseda s policií, hasiči a záchranáři 

  

BAREVNÁ PŘÍRODA 

koulet míčem k danému cíli 

posilovat odvahu 

poznat hmatem zakryté předměty 

pokusy se semínky a sazeničkami 

ten dělá to a ten zas tohle – povolání, řemesla 

vytvořit koláž s využitím přírodního materiálu – klacíky, kamínky, větvičky, sazeničky 

probouzet lásku k přírodě 

chůze a cval stranou v daném tempu při hudbě 

vystihnout malbou počasí 

 


