
Integrovaný blok:         ZIMNÍ ZÁZRAK 

Téma:                                 VÁNOČNÍ ČAS 

 Podtéma: Vlašťovičko, leť 

V tomto tématu děti získají povědomí o přípravě přírody na zimu a o tom, jak mohou přírodě v 

tomto období pomoci. Především se zaměříme na odlet ptáků do teplých krajin, osvojíme si 

názvy některých druhů ptáků a seznámíme se s jejich stavbou těla. Naučíme se vyprávět příběh 

podle obrázků, respektovat, když vypravuje kamarád. Ve druhé části tématu se zaměříme na 

tradici příchodu čerta, Mikuláše a anděla, který nás také na konci tématu navštíví. 

 Podtéma:  Už se těším na vánoce 

Toto téma bude provázet radostné prožívání předvánočního času ve všech činnostech 

(hudebních, výtvarných i pohybových). Pomocí příběhů a pohádek se seznámíme s lidovými 

tradicemi a zvyky. Dramatizací se vcítíme do rolí různých pohádkových postav. Naučíme se 

nové vánoční koledy, říkanky a písně, které děti předvedou svým rodičům. Závěrem tématu si 

společně užijeme vánoční nadílku s pohoštěním, které si společně s dětmi připravíme. 

 

Téma:                                ZIMNÍ ČAS 

 Podtéma: Mráz na okna maluje 

V tomto bloku si připomeneme charakteristické znaky zimy. Dále pak významy svátků v tomto 

období – příběh Tří králů. Budeme s dětmi prožívat různé druhy zimních sportů, tudíž i venkovní 

aktivity budou zaměřené především na radostné hry se sněhem a na sněhu. Nezapomeneme si 

připomenout nebezpečné situace s nimi spojené a povíme si, jak jim můžeme předcházet. 

Vyzkoušíme si přírodovědné pokusy se sněhem a ledem ve třídě.  

 Podtéma:  O kousavém svetru 

Celým blokem budeme poznávat lidské tělo a jeho ochranu před nemocemi. Děti se naučí 

chápat význam slov zdravý x nemocný, získají povědomí o vlivu stravy na zdraví člověka, 

významu vitamínů pro naše tělo. Rozhovory a diskuse na téma „OBLÉKÁNÍ V ZIMĚ“ budou 

provázeny interaktivními pomůckami spolu s obrazovým materiálem a knihami. 

 Podtéma: Haló, pane Karnevale 

Cílem tohoto bloku je seznámit děti s lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít 

radost a veselí. Hravou formou je motivovat k rozvoji myšlení, zručnosti, tvořivosti a 

prohloubení své představivosti. Umožníme dětem prožít radost z maškarního reje, hudby, 

rytmického pohybu, tance, i oblíbených her. Vzdělávací nabídku též zaměříme na činnosti k 

procvičení pojmů o množství, nacházení společných znaků, hledání rozdílů, porovnávání i 

třídění souborů, dle určitého kritéria. 


