
Integrovaný blok:  MODRÁ A BÍLÁ, ZIMA PODZIM STŘÍDÁ 

Téma:       V LISTOPADU PŘITUHUJE V NOCI, BA I Z RÁNA,        

             A ŽE PO NĚM PŘIJDE ZIMA, TO UŽ JE VĚC ZNÁMÁ. 

 

 Podtéma: Anděl seděl na obláčku, čáry máry čaroval,  

                                               vyčaroval zimu bílou, z nebe peří shazoval.   

 

Seznámit děti s hlavními znaky zimního období, typickým počasím a oblékáním. Vést k 

bezpečnosti na zamrzlých plochách – ranní mrazíky, k tvořivosti při hře na sněhu a se sněhem. 

Podporovat vlastní vyprávění zážitků. Sledování změn v přírodě – podzim / zima. 

 

 Podtéma:  Čerte, čerte, pojď si hrát, budu s tebou kamarád 

Příchod Mikuláše, anděla a čerta – 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 zlý, 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 

dítěti (dětem) příjemné. 

 

 Podtéma:  Až zazvoní zvonečky, přiletí Ježíšek s dárečky 

V tomto období je působeno na dětské city a rozvoj všech smyslů. Vše se prolíná s atmosférou 

Adventu a Vánoc. Děti se seznamují s tradicemi a zvyky vánočního času. Připravují dárečky, 

ozdoby a významně se podílí na výzdobě třídy a školky. Nacvičují program a vystupují na 

vánoční besídce, zpívají a poslouchají koledy, pečou a zdobí perníčky. Se svými výrobky se 

účastní vánoční výstavy. Učí se chránit zdraví svoje i ostatních, poznávají příčiny nebezpečí 

(pyrotechnika, svíčky, ostré předměty...) Setkávají se s pojmy dobro a zlo v příbězích a 

pohádkách a snaží se je pochopit. 
 

     

 

 

 



  Téma:                   UŽ JE TADY ZIMA ZAS, 

                                                    DO TVÁŘE NÁS ŠTÍPE MRÁZ 
 

 Podtéma:  Na Tři krále za vesnicí, bloudí sněhem koledníci 

Tematický blok je plánem aktivit přibližujících a seznamujících děti s tradicí Tří králů, 

vzpomínáním na prožité vánoční svátky a oslavy Nového roku. Seznamuje je s lidskou etikou a 

společenstvím. 

 

 Podtéma: Venku sněží, chumelí, nezůstanem v posteli 

V tomto období se děti seznamují se zimními sporty. Snažíme se co nejvíce využívat pobytu 

venku a soustředit se na zimní radovánky – sáňkování, bobování, pohyb po ledové ploše, hry se 

sněhem a stavby z něj. S touto tématikou souvisí i správné oblékání, péče o zdraví, seznámení 

dětí s možným nebezpečím při zimních hrách a sportech. 

 

 Podtéma: Obleknu si rukavičky, co jsem dostal od babičky 

Prostřednictvím pohádkových příběhů – Rukavička, Liška a Zajíček podněcujeme představivost, 

rozvíjení fantazie i řeči dítěte, vyjadřování a pociťování radosti z vlastní tvůrčí činnosti – 

pracovní, výtvarné i dramatické.  

 


