
PŘEHLED VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 

pro třídu: TYGŘÍCI 

  od 9.1.2023 

 
TÉMA: SNÍH, LED, MRÁZ, NASTAL ZIMNÍ ČAS  

PODTÉMA: ZIMNÍ RADOVÁNKY 

 

Cíl:  

➢ Přiblížit dětem, co se děje v přírodě v zimě 

➢ Povídat si o tom, co v zimě děláme my lidé 

➢ Seznámit děti s různými zimními sporty 

➢ Upozornit děti na různá nebezpečí spojená se zimou či zimními sporty 

➢ Zvládat soutěž – umět odhadnout své síly, umět prohrát, ocenit druhé, poznat své slabé 

stránky, mít sebevědomí a sebedůvěru 

➢ Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí – rozvíjet pohybové dovednosti dětí 

➢ Soustředit se na činnost, umět převyprávět slyšený příběh 

➢ Vnímat plynutí času, změnu ročních období a změny v přírodě 

➢ Vnímat mezilidské vztahy, dodržovat společenské normy a hodnoty a respektovat různé 

společenské role 

 

Činnosti: 

➢ Pozorujeme svět kolem nás – všímáme si toho, jak se projevuje v přírodě zima, jaké je 

venku počasí a co je typické pro zimu 

➢ Vyprávíme si o zimě a zimních sportech, o tom, co děláme my lidé v zimě 

➢ Uklidíme vánoční výzdobu, vytvoříme si zimní výzdobu 

➢ Povíme si o prezidentovi a o volbě prezidenta 

➢ Cvičíme, rozvíjíme fyzickou zdatnost dětí, ale učíme se i relaxovat 

➢ Hrajeme různé pohybové hry 

➢ Kreslíme a tvoříme, procvičujeme stříhání nůžkami 

➢ Čteme, sledujeme, posloucháme a vyprávíme si pohádky a příběhy 

• Čteme knihy zapůjčené z MAS Mezilesí – Kufr plný knih 

➢ Vysvětlíme si přísloví: „Vrána k vráně sedá“, „Práce kvapná, málo platná.“  

➢ Pracujeme na interaktivní tabuli a plníme různé úkoly či pracovní listy 

➢ Rozvíjíme předmatematické dovednosti – počítáme do 12ti (12 měsíců) 

➢ Opakujeme si roční období a měsíce 

➢ Chodíme na vycházky – trénujeme samostatné oblékání, skládání svého oblečení, řešíme, 

jaké je vhodné oblečení dle počasí 

➢ Zpíváme písničky se zimní tématikou (Bude zima, bude mráz; Směží, mráz kolem běží), 

učíme se básničky 

 

 

Rukavice 

Když se venku ochladí, 

mně to vůbec nevadí, 

obléknu si rukavičky, 

co jsem dostal od babičky, 

venku mě pak nezebe, 

jedny mám i pro tebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíce 

Leden - na rampouchy hrál, 

Únor - posune den dál. 

Březen - tlačí trávu vzhůru, 

Duben - barví stromům kůru. 

Květen - barevný má fráček, 

Červen - zpěvavý je ptáček. 

Červenec - je léto u vody, 

Srpen - prázdninové příhody. 

Září - škola volá zas, 

Říjen - podzimní je čas. 

Listopad - spí zahrádka, 

Prosinec - je pohádka. 


