
Integrovaný blok:   ZELENÁ A RŮŽOVÁ,  

JARNÍ KVÍTKY VYCHOVÁ 

Téma:                          KDYŽ SE ZIMA LOUČÍ S NÁMI 

 Podtéma: Masopustní veselice, zahřeje nás převelice 

Čas Masopustu si připomeneme povídáním o tom, co je masopust a jaké zvyky známe u nás. 

Zúčastníme se projektu „Masopust držíme“. Vyzdobíme si třídu, upečeme nějakou dobrotu 

 a budeme se připravovat na průvod masek, který bude plný pohybu, muziky, zpěvu a zábavy. 

 

 Podtéma:  Vitamín ti pomůže, každou nemoc přemůže 

Jak vyzrát nad bacily zjistíme v tomto tématu. Dozvíme se, jak je důležitá správná strava  

a pohyb pro naše zdraví. Procvičíme si naše smysly, zrak, hmat, sluch, čich, chuť a hravou 

formou se seznámíme se stavbou a funkcí našeho těla.   

 

Téma:                          JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA  

 Podtéma: Poznáváme jarní kvítky 

Při vycházkách budeme objevovat probouzející se přírodu kolem nás. Připomeneme si s dětmi 

názvy jarních kytiček a procvičíme si znalost základních i doplňkových barev. Zaměříme  

se na rozvoj předmatematické gramotnosti v digitální podobě. Písničky a básničky o kytičkách 

nás budou provázet celým podtématem. 

 

 Podtéma: Skotačení se zvířátky 

V tomto podtématu si zopakujeme základní charakteristické znaky domácích a hospodářských 

zvířat a naučíme se pojmenovat jejich mláďata. Zaměříme se na pohybové aktivity a to hlavně 

ve volné přírodě. Pokusíme se výtvarně zachytit pohyb zvířecí postavy. Společně si vytvoříme 

pohádkovou knížku plnou zvířátek, kde využijeme výtvarné i pracovní dovednosti.  

 

 Podtéma: Svátek jara 

Svátek jara, Velikonoce, si užijeme plnými doušky. Čeká nás tvoření z papíru, malování vajíček, 

vyrábění velikonoční dekorace, ale i nácvik písniček a říkanek. Při pečení velikonočního 

mazance si budeme vyprávět o velikonočních tradicích a zvycích. Svátek jara si společně 

oslavíme i na školní akci „Hledání velikonočního zajíčka“. 



 

Téma:           DĚTI POZOR ČERVENÁ 

V tématu se zaměříme na bezpečnost v silničním provozu. Vyprávět si budeme o tom,  

jak se správně chovat na silnici, na přechodu pro chodce, při jízdě na kole nebo na koloběžce. 

Zúčastníme se školní akce „Děti pozor červená“ na dopravním hřišti a naučíme se význam 

některých dopravních značek.  

 

 

 

 


