
Integrovaný blok:         ZIMNÍ ZÁZRAK 

Téma:                          PANÍ ZIMA A JEJÍ KOUZLA 

 Podtéma: Máme blechy v kožichu 

Příchod Čerta, Mikuláše a Anděla – svátek, který téměř všechny děti očekávají nejen s radostí, 

ale i s obavami. „Existuje opravdu čert?“ „Opravdu čert odnáší zlobivé děti do pekla?“ „Je čert 

opravdu tak zlí, jak se o něm povídá?“ Hlavním cílem tohoto tematického plánu je ukázat a 

představit dětem čerta jako rošťáka, který je jim v mnohém podobný a zároveň děti zbavit 

strachu a obav (nebo je alespoň zmírnit) prostřednictvím her, aktivit a činností, které budou 

dětem příjemné. 

 Podtéma:  Kouzelný vánoční čas u Berušek 

Téma bloku je zaměřeno na adventní období. Děti se seznámí s tradicí, zvyky a obyčeji, které s 

ním souvisejí. Vysvětlíme si co je adventní čas, proč slavíme Vánoce. Vytvoříme si slavnostní a 

radostnou atmosféru. Svátky budeme prezentovat jako období očekávání, které by mělo být 

časem lásky mezi lidmi soustředění se na své blízké. 

 Podtéma: Putování do Betléma 

Zavzpomínáme na prožité Vánoce. Seznámíme děti s tradicí Tří králů. Zdramatizujeme 

návštěvu Tří králů v prostorách MŠ a popřejeme všem hodně štěstí do Nového roku. 

Prostřednictvím nabízených aktivit přiblížíme dětem tento svátek, budeme rozvíjet kulturně-

estetické cítění a prožívání, řečové schopnosti a dovednosti na základě prožitkového učení. 
 

Téma:                                MRAZÍK KOLEM POSKAKUJE,  

                                          NA BERUŠKY POKŘIKUJE 

 Podtéma:  Beruška v království sněhu a ledu 

Poznávání charakteristických znaků zimního období, co je mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová 

vločka. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Zimní hry a sporty, druhy oblečení 

– pojmenování zimního ošacení. Péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Navštívíme země věčného 

sněhu a ledu.. Pomocí knížek, glóbusu a videí budeme poznávat neznáme prostředí severního 

pólu, jižního pólu a Grónska. Rozhovory na téma „Jak si chránit zdraví“ Rozvoj praktických 

dovedností a umožnění prožitku dětí z nově poznaného. 

 Podtéma: Velký pohádkový karneval 

V tomto tématu dále prohlubujeme poznatky a možnosti zimních aktivit v přírodě. Během 

sněhových hrátek rozvíjíme u dětí pohybové schopnosti a dovednosti, posilujeme jejich 

sebedůvěru. Zaměříme se na tradice a zvyky vztahující se k masopustu. Přirozeným způsobem 

podporujeme rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání, posilujeme citové vztahy v 

mateřské škole. Společně uspořádáme karneval. 


