
PŘEHLED VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 

 pro třídu: TYGŘÍCI 

od 27.3.2023 

 
TÉMA: KRÁSY PŘÍRODY 

PODTÉMA: HODY, HODY, DOPROVODY 

Cíl:  

✓ Seznamovat děti s postupně se probouzející přírodou, návratem ptáků z teplých krajin, jarními 

květinami, pučícími stromy, se zvířátky a jejich mláďaty 

✓ Přiblížit dětem tradice a zvyky spojené s Velikonocemi a zapojit je do příprav na tyto svátky 

✓ Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí - porozumět slyšenému příběhu, zachytit 

jeho hlavní myšlenku, sledovat děj 

✓ Využívat různé výtvarné a další umělecké techniky 

✓ Rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání 

✓ Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost dětí 

✓ Podporovat v dětech úctu k životu 

✓ Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé a že je potřeba s nimi v životě počítat 

 

Činnosti: 

✓ Vyprávíme si o křesťanských i předkřesťanských tradicích spojených s Velikonocemi 

✓ Symboly Velikonoc využíváme pro vyrábění velikonoční výzdoby či v pracovních listech, ve 

kterých procvičujeme předškolní znalosti dětí 

✓ Procvičujeme grafomotoriku a jemnou motoriku – kreslíme, vybarvujeme, stříháme a lepíme, 

skládáme z papíru 

✓ 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) 

✓ 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 

o Pohádka O kohoutkovi a slepičce 

✓ Vysvětlíme si přísloví: „Jiný kraj, jiný mrav“ 

✓ Učíme se spolupracovat s ostatními, respektovat je a tolerovat 

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

✓ Hrajeme různé pohybové hry 

✓ 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 

✓ 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 

✓ Učíme se koledy a zpíváme písničky: Hřej sluníčko, hřej; Jaro, léto, podzim, zima; Na jaře, na 

jaře; Rybička maličká; Koupil kapr hodiny 

 

Kropenatá slepička 

snesla bílá vajíčka, 

obarvím je, vymaluji, 

všechny chlapce podaruji, 

pentličky si nastříhám, 

na pomlázku jim je dám. 

 

 

 

 

 
 

Hody, hody doprovody, 

já jsem malý zajíček,  
utíkal jsem podle vody, 

nesl košík vajíček. 

 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka 

a já říkal: Ne, ne, ne. 

 

Na remízku mezi poli, 

mám já strýčka králíčka, 

tomu nosím každým rokem,  
malovaná vajíčka. 


