
PŘEHLED VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 

pro třídu: TYGŘÍCI 

  od 30.1.2023 

 
TÉMA: SNÍH, LED, MRÁZ, NASTAL ZIMNÍ ČAS  

PODTÉMA: PŘÍRODA V ZIMĚ 

 

Cíl:  

➢ Přiblížit dětem, co se děje v přírodě v zimě 

➢ Povídat si o volně žijících zvířatech a o tom, jak přežívají v zimě 

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

➢ Vytvářet u dětí zdravé životních návyky a postoje 

➢ Upozorňovat na různá nebezpečí a učit děti předcházet úrazům 

➢ Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev 

➢ Poznávat místa, kde je převážně zima – jiné země a národy 

➢ 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 o tom, co děláme my lidé v zimě 

➢ Poznáváme volně žijící živočichy a seznamujeme se s tím, jak se chovají v zimě 

➢ Opakujeme si roční období a měsíce, dny v týdnu a části dne 

➢ Procvičujeme vnímání časové posloupnosti 

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

➢ Hrajeme různé pohybové hry 

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

➢ Věnujeme se samostatnému projevu, umění vyjádřit se celou větou, převyprávět příběh, 

oromotorice a dechovým cvičením 

➢ Vysvětlíme si přísloví: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá 

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne 

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

hračky 

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

geometrické tvary 

➢ Kreslíme a tvoříme, procvičujeme stříhání nůžkami 

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

jaké je vhodné oblečení dle počasí, všímáme si, co se děje v obci a na polích 

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

Mráz, mráz, mráz, letí kolem nás), učíme se básničky 

 

 

Vrána 

Přiletěla vrána, sedla do trní 

přiletěla druhá, sedla vedle ní 

přiletěla třetí, sedla na špičku 

přiletěla čtvrtá zpívat písničku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krmítko 

Mrzne, sněží, to to zebe,  

hodně sněhu spadlo z nebe.  

Ptáčkové teď starost mají,  

jak potravu obstarají.  

Kde jsou v domě hodná dítka,  

dávají jim do krmítka 

trochu zrní, trochu máčku, 

ať si dají do zobáčku. 


