
Integrovaný blok:   ZELENÁ A RŮŽOVÁ,  

JARNÍ KVÍTKY VYCHOVÁ 

Téma:                          KDYŽ SE VENKU OCHLADÍ, 

       VŮBEC NÁM TO NEVADÍ 

 

 Podtéma: Cesta na sever 

Cílem projektu je poznávání jiných krajin a zajímavých zvířat, poznávání života tučňáků, ledních 

medvědů – kde žijí, jak žijí, co jedí, rozvíjení komunikačních schopností, experimenty s ledem, 

rozvoj fantazie a hry jako takové. V průběhu celého týdne, budou děti doprovázet jejich plyšový 

mazlíčci. 

 

 Podtéma:  Masopust a maškarády, mají všechny děti rády. 

Celý projekt se nese v duchu humoru a vtipu. Cílem je seznámit děti s lidovými tradicemi 

 v období masopustu. Společně prožít radost a veselí. Poznat humor a vtip v lidové slovesnosti, 

krátkých textech, písních i ve výtvarném projevu a pokusit se ho vhodně a citlivě použít. Přiblížit 

různé styly hudby a seznámit s různými hudebními nástroji. 

 

 Podtéma: Tajemství zajíčka březňáčka 

„Jaro klepe na dveře, příroda se probouzí a protahuje. My se radujeme a probouzíme se s ní. 

Poznáváme a prožíváme spoustu nových věcí.“ Cílem projektu je vnímat barevné proměny  

a různé zvuky v přírodě, uvědomovat si příchod jara, zachytit první změny nastupujícího 

ročního období. Seznámit děti s volně žijícími zvířaty a jejich mláďaty. Rozšířit poznatky o životě 

ptáků, přiblížit význam knihy a podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Téma:             PŘIŠLO JARO, SLUNCE SVÍTÍ  

       V ZAHRÁDKÁCH JE PLNO KVÍTÍ 

 

 Podtéma:  Slepička má kuřátka, kočka zase koťátka 

Cílem projektu je seznámit děti s domácími zvířaty, pojmenovat jejich mláďata, poznávat 

užitek domácích zvířat, vytvářet kladný vztah k domácím zvířatům, péče o domácí zvířata, 

rozvíjet empatie a citlivost ke zvířatům.  

 

 Podtéma: Lékař léčí, příroda uzdravuje 

Cílem tohoto projektu je prevence zdraví, a předcházení úrazům. Chceme u dětí rozvíjet úctu  

ke zdraví a schopnost chovat se ohleduplně ke zdraví svému i druhých. Podporovat zdraví 

životní styl, podporovat aktivní činnosti podporující zdraví a péči o tělo, upevňovat kladný 

vztah ke svému tělu, podporovat zdravé klima školy. Poukázat na důsledky rizikového chování 

– šikana. 

 Podtéma: Pomlázka se otáčí, ozdobená pentličkami,  

svátky jara přináší 

Cílem tohoto projektu je zaměření se na některé zvyky a tradice, které spojíme s rytmizací  

a poznáváním prvního písmene slova. Na rozšíření slovní zásoby – vrbové proutky, pomlázka, 

stuhy, řehtačky, slepička, kuřátka – zrození nového života. Nazdobení velikonočních vajíček – 

kraslice, vejdumek, proutěný košík, pečení beránka a tvoření… 

 

 


