
Integrovaný blok:   ZELENÁ A RŮŽOVÁ,  

JARNÍ KVÍTKY VYCHOVÁ 

Téma:                          ÚNOR OTEVŘEL DVEŘE  

       VE SVÉ ZMRZLÉ ZÁSTĚŘE 

 Podtéma: S Barvínkem do světa pohádek 

S dětmi se vydáme v těchto dvou týdnech do pohádkového světa. Zaměříme se na několik 

klasických pohádek, pomocích, kterých budeme rozvíjet, předčtenářskou gramotnost, dějovou 

posloupnost, předmatematické představy, fantazii, jazykové dovednosti, rytmizaci, hrubou  

i jemnou motoriku. 

 

 Podtéma:  Halo pane Karnevale 

V tomto týdnu si užijme karneval a vše co k němu patří. Budeme tančit, hrát pohybové hry, 

tvořit, zpívat, tancovat. Uděláme si přehlídku masek a týden uzavřeme veselým KARNEVALEM. 

 

Téma:                          JARO ŤUKÁ NA DVEŘE   

 Podtéma: Když jím zdravě, jde vše hravě 

Zdravá strava nás bude provázet celý týden. Děti si vyzkouší přípravu zdravé svačiny a dozví  

se co nejvíce pomocí prožitkových her o zdravém stravování a správných stravovacích 

návycích. 

 Podtéma: Barvínek probouzí přírodu 

S dětmi budeme pozorovat začínající změny v přírodě. Děti se naučí poznávat a pojmenovávat 

jarní květiny, rozlišovat stromy listnaté a jehličnaté. Zahrají si na zahradníky, když budou 

přesazovat květiny do květníku a pozorovat, jak klíčí semínko. Pokud nám počasí dovolí, 

začneme trávit víc času venku. 

 

 Podtéma: Něco ťuklo, vejce puklo 

Jak se pomalu probouzí jaro, využijeme  toto období k seznámení s různými druhy zvířat a jejich 

mláďaty. Naučíme se nové písně a říkadla, postavíme si farmu a zjistíme, jak to na ní chodí.  

U dětí i v tomto tématu budeme probouzet vztah k živé přírodě. 
 



Téma:           LETÍM PLAVU, JEDU, VELIKONOCE VÁM VEZU 

 

 Podtéma:  Barvínek slaví Velikonoce  

Barvínek s dětmi prožije krásný velikonoční čas. Nabarvíme vajíčka, upleteme pomlázky, 

naučíme se velikonoční koledu. Upečme si něco dobrého. Vyrobíme MORANU A společně  

se s ní rozloučíme u místního potoka. 

 

 Podtéma: Jedu, plavu, letím 

Barvínek seznámí děti s pravidly silničního provozu a s bezpečným chováním na ulici. Děti  

se naučí několik základních dopravních značek. Také zjistí, jaké dopravní prostředky máme  

a kam všude, se s nimi můžeme dopravit. Vše pomocí pohybových, didaktických a tvořivých 

her. 

 

 

 


