
Integrovaný blok:  MODRÁ A BÍLÁ, ZIMA PODZIM STŘÍDÁ 

Téma:         ZIMA PŘIŠLA DO DVORA 

 

 Podtéma:  Lísteček mi na dlaň spadl  

V tomto tématu se budeme zabývat pozorováním změn v přírodě. Činnosti jsou zaměřené na 

poznávání lidského těla. Budeme u dětí prohlubovat vědomí o ochraně lidského zdraví. Děti si 

také osvojí poznatky o tom, které potraviny jsou zdraví prospěšné. 

 Podtéma:  S čerty nejsou žerty 

Téma je zaměřeno na seznámení dětí s tradicí Mikuláše, čerta  a anděla , na   odbourání 

strachu z nadpřirozených bytostí. Zaměříme se na  rozvíjení výtvarných a pracovních činností.  

Budeme prohlubovat lokomoční dovednosti pomocí jednoduchých tanečků. 

 Podtéma:  Už slyšíme rolničky 

V tomto tématu budeme rozvíjet elementární povědomí dítěte o pravidlech soužití a o 

materiálních a duchovních hodnotách. Děti seznámíme s vánočními zvyky a tradicemi. 

Výzdobou třídy a prohlížením města v adventním čase, budeme u dětí prohlubovat estetické 

cítění. Také se zaměříme na rozvoj jemné motoriky při výrobě vánočních přání. 

 

     Téma:                SNĚŽÍ, SNĚŽÍ, MRÁZ KOLEM BĚŽÍ 

 

 

 Podtéma:  První, druhý, třetí král 

Téma je zaměřeno na rozvíjení dětské fantazie. S dětmi zdramatizujeme příchod tří králů do 

Betléma. Budeme se soustředit na rozvoj komunikace mezi dětmi. Děti si osvojí poznatky o 

charitativních činnostech a posílíme tak jejich prosociální chování. 

 Podtéma:  Mráz maluje na okna 

V tomto tématu se budeme věnovat zimnímu sportování, oblékání se v zimě a následného 

pojmenování částí lidského těla. Dále se budeme věnovat rytmizaci hrou na tělo. Děti se naučí 

pojmenovávat charakteristické znaky zimy. Pomocí pokusů se sněhem, ledem a vodou se 

budou učit poznávat vlastnosti vody. 

 Podtéma: Kdo to ťuká na okénko 

Cílem tohoto tématu je podpora vztahu dětí k přírodě a péče o ptactvo v zimě. Seznámíme děti 

s názvy základních druhů ptáků a se způsobem jejich života. Zaměříme se na rozvoj sluchového 

vnímání a řečového projevu. Dále pomocí sluchových her budeme u dětí podporovat rozvoj 

smyslů. 

 


