
PŘEHLED VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 

pro třídu: TYGŘÍCI 

od 20.3.2023 

 
TÉMA: SNÍH, LED, MRÁZ, NASTAL ZIMNÍ ČAS  

PODTÉMA: KUDY ZIMA UTEKLA 

 

Cíl:  

✓ Přiblížit dětem změny v přírodě spojené s počasím a změnou ročních období (poznat a pojmenovat 

typické znaky jara) 

✓ Seznámit děti s tradicemi spojenými s tímto obdobím 

✓ Zajímat se o své okolí i o přírodu, využívat při tom své smysly, znalosti i dovednosti 

✓ Upevnit si pravidla vzájemného společenského styku – zdvořilost, ohleduplnost, toleranci, 

spolupráci s ostatními 

✓ Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí 

✓ Pomáhat dětem poznávat sama sebe 

- své emoce (kdy se cítím dobře a kdy nikoliv) 

- získávat sebevědomí a sebedůvěru 

- postupně rozvíjet jejich odpovědnost 

✓ Osvojit si plánování a organizování hry a času 

✓ Uvědomovat si důsledky svého chování 

✓ Zapojit děti do plánování, řízení a organizování her a činností 

 

Činnosti: 

✓ Sledujeme svět kolem nás – povídáme si, kdy začíná jaro a co se děje v přírodě, jak se příroda 

probouzí, o prvních jarních květinách, o včelách a hmyzu, ptácích, co přilétají zpět, a dalších 

zvířátkách 

✓ Přibližujeme dětem tradici spojenou s vynášením Morany a seznamujeme děti s jarními 

pranostikami či významnými dny (22.3. Světový den vody) 

✓ Cvičíme a rozvíjíme fyzickou zdatnost dětí, jejich pružnost a pohyblivost, ale i rovnováhu 

✓ Hrajeme různé pohybové hry 

✓ Obohacujeme slovní zásobu dětí, rozvíjíme jejich vyjadřovací schopnosti a upevňujeme správnou 

výslovnost 

✓ Hrajeme jazykové hry (dáváme si hádanky, zkoušíme říkat různé jazykolamy, hrajeme slovní hry) 

✓ Učíme se spolupracovat s ostatními, respektovat je a tolerovat 

✓ Čteme, sledujeme, posloucháme a vyprávíme si pohádky a příběhy, listujeme encyklopediemi 

o Zdeňka Šiborová, Včelka Meduška – pohádky z včelího úlu 

o Aneta Františka Holasová, Lumír včelaří 

o Šárka Váchová, Chaloupka na vršku 

✓ Vysvětlíme si přísloví: „Jedna vlaštovka jaro nedělá.“ 

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

tablet 

✓ Rozvíjíme předmatematické dovednosti, rozlišujeme různé geometrické tvary, počítáme do 12ti 

✓ Kreslíme a tvoříme, procvičujeme stříhání nůžkami 

✓ Chodíme na vycházky – pozorujeme, co se děje v našem okolí v přírodě, ale také trávíme čas na 

zahradě, o kterou se staráme a připravujeme ji na jaro 

✓ Zpíváme písničky, učíme se básničky 

 

Zimo, zimo, táhni pryč,  

 nebo na tě vezmu bič. 

Odtáhnu tě za pačesy, 

za ty hory, za ty lesy.  

Až se vrátím nazpátek, 

svleču zimní kabátek. 

Zimo, zimo, táhni pryč, 

nebo na tě vezmu bič. 

Tvrdila mě ráno včelka,  

že jsem malý, ona velká! 

Jak to vlastně včelka myslí? 

Co to plácá za nesmysly? 

Já jsem přece velký dost, 

rostu mámě pro radost. 

 


