
Integrovaný blok:   ZELENÁ A RŮŽOVÁ,  

JARNÍ KVÍTKY VYCHOVÁ 

Téma:                          BYLA ZIMA MEZI NÁMA  

A TEĎ UŽ JE ZA HORAMA 

 

 Podtéma: Kouzelnými vrátky, pospěš s námi do pohádky 

Tento tematický blok je zaměřen především na rozvoj fantazie a představivosti u dětí. K tomu 

jim napomůže spousta krásných pohádkových knih, které děti provedou celou pohádkovou říší. 

Seznámí je s dobrem i zlem, čímž podpoří morální hodnoty a utuží kamarádské vztahy. Při práci 

s knihou se naučíme zachytit hlavní myšlenku příběhu a projevovat zájem o knihu. Nebude 

chybět ani hraní rolí, při kterých se děti vžijí do cítění ostatních a naučí se na určitou situaci 

nahlížet více způsoby. 

 

 Podtéma:  Každý má své povolání, práci, čili zaměstnání 

Cílem tohoto bloku bude poznávat a pojmenovávat některá povolání a profese. Pomocí 

tvořivých a námětových her si přiblížíme svět dospělých, čímž děti získají povědomí  

o důležitosti práce pro člověka. Dále děti získají povědomí o zaměstnání svých rodičů a naučí  

se vážit si výsledků jejich práce. Tříděním, pojmenováváním a přiřazováním předmětů podle 

pokynů prohloubíme předmatematické schopnosti a dovednosti. 

 

 

 Podtéma: Červená, žlutá, zelená, co to asi znamená? 

Děti se v tomto bloku seznámí s dopravními prostředky, světelnými signály, základními 

dopravními značkami, upevní rozlišování pravé a levé strany a získají další důležité poznatky 

o dopravě. Prostřednictvím hry si děti vytvoří povědomí o tom, že doprava se řídí pravidly, 

která je v rámci bezpečnosti nutné respektovat, pohybovými chvilkami si rozvinou pohotovou 

reakci na signál. 

 

 

 

 



 

Téma:            JARO PŘIŠLO DO VSI, KDE JSI ZIMO, KDE JSI? 

 

 Podtéma:  Jaro ťuká na vrátka, máme rádi zvířátka 

Děti v tomto bloku budou získávat a prohlubovat znalosti o zvířatech domácích  

i hospodářských, o jejich užitku a jejich mláďatech. Různými aktivitami prohloubíme u dětí 

lásku a kladný vztah ke zvířatům. Připomeneme si, jak zvířata chránit a pečovat o ně. Přímým 

pozorováním prohloubíme kladný vztah dětí nejen ke zvířatům, ale i celé přírodě. Do činností 

zařadíme pohybové a smyslové hry na ven i do školky. 

 

 Podtéma: Do zahrádky přišlo jaro, copak se tam asi stalo? 

V tomto bloku budeme s dětmi pozorovat a vnímat změny, ke kterým dochází v přírodě 

s příchodem jara. Připomeneme si tradice a lidové zvyky, které jsou s jarními svátky spojeny. 

Děti budou poznávat a pojmenovávat první jarní květiny, keře, stromy – využijeme 

encyklopedie a obrazový materiál. Využijeme především fantazii a představivost dětí, kterou 

budou moci vyjádřit ve výtvarných činnostech. U dětí budeme rozvíjet paměť (úmyslně  

si pamatovat texty písní, básní a říkadel) a kultivovaný projev v celých větách. 

 

 

 


