
Téma na měsíc ÚNOR:

Rejdění masek

1.týden

CÍLE:
• Rozvíjet dětská přátelství, učit se vzájemně respektovat, pomáhat si

• Samostatně se výtvarně vyjádřit

• Rozvoj slovní zásoby, souvislého vyjadřování

• Upevňování –chůze, běh, skok, lezení, plazení, hod, akrobacie – s obměnami
ČINNOSTI:
RANNÍ KRUH
První dva týdny v únoru se seznámíme lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožijeme radost a 
veselí. Společně si vytvoříme masopustní masky na masopustní slavnost, upečeme si pletýnku, která je 
typická pro masopust.  Zaměříme se na rozvíjení myšlení, zručnosti, tvořivosti a fantazii, jemné motoriky při 
výtvarných a jiných činnostech. Vyprávíme si, co je to Masopust. Je to veselé období . Co  je to hostina a 
jaké jsou typické masopustní  dobroty. Co znamená slovo maso - půst ? Připravíme si masky na masopustní 
slavnost.

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
• dramatizace pohádky „O neposlušných kůzlátkách“

POHYBOVÁ VÝCHOVA

• Masopustní štronzo 
• Medvědí honička
• cvičení motivované masopustem - krepová 

mašle

HUDEBNÍ VÝCHOVA
• „To je zlaté posvícení to je zlatá neděle“

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:
• Karnevalové balonky - společná práce
• malba Kašpárka, šaška
• výzdoba třídy
• lepení, stříhání, malování štětcem, prstem



Téma na měsíc ÚNOR:

Rejdění masek

2.týden

CÍLE:
• Vyhledávat různé druhy knih (poezie, pohádky, slovníky, encyklopedie)

• Vnímat obsah poslochaného textu, odpovídat na otázky týkající se slyšeného

• Získat povědomí o možnosti hledat poučení v knihách

• Upevňování tělesné zdatnosti v terénu

ČINNOSTI:
RANNÍ KRUH
Poznáváme masopust v hudbě, literatuře, lidových zvycích. Připravujeme masky na masopustní slavnost. 
Pomocí her a soutěží rozvíjíme obratnost a pohybové dovednosti. 

L  ITERÁRNÍ VÝCHOVA  

• v knihách na videích budeme zkoumat, jak vypadá pravé masopustní veselí. 
• Pohádka " Tři mědvědi "

POHYBOVÁ VÝCHOVA

• cvičení - protažení s plyšáky
• opičí dráha

H  UDEBNÍ VÝCHOVA  

„Posvícení“

Posvícení , posvícení, upečeme koláče
všechny děti podělíme, ať z nich nikdo nepláče
posvícení, posvícení , děti bude muzika, zavoláme muzikanty 
Jirku, Láďu, Jeníka
posvícení, posvícení, děti budem tancovat, všichni budem do kolečka rejdo - rejdo- rejdovat.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

• posvícenský koláč
• výroba masopustních masek



Téma na měsíc ÚNOR:

Rejdění masek

3  .týden  

CÍLE:
• Chápat rovnost všech lidí i dětí bez rozdílu barvy pleti 

• Vyjádřit pocity slovy, komentování zážitků a aktivit

• Znát, jak bezpečně přecházet vozovku

• Rozvoj jemné motoriky ruky

ČINNOSTI:

RANNÍ KRUH
Tento týden si budeme povídat o lidském těle. Jaké části těla 

máme? K čemu je používáme? Co našemu tělu může škodit? 

Barva kůže je rozdílná, stejně tak vlasy, atd. Budeme si také říkat, jak se přechází bezpečně silnice.

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

• Prohlížíme si knihu o lidském těle

POHYBOVÁ VÝCHOVA

• „Semafor“
• protahování celého těla- ukazujeme si na části těla, kde co máme
• děláme andělíčky ve sněhu, pokud nám dopřeje počasí nějaký sníh

HUDEBNÍ VÝCHOVA
• Píseň “My body parts”
• Rozvoj správného dýchání

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:
        Malování těla chlapce a dívky



Téma na měsíc ÚNOR:

Rejdění masek

4.týden
CÍLE:

• Potřeby žádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné děti)

• Vědět, jak se bezpečně pobybujeme na školní zahradě a ve svém okolí

• Význam znalosti cizího jazyka

• Samostatně se výtvarně vyjádřit

ČINNOSTI:

R  ANNÍ KRUH  
Budeme si povídat o tom, jak máme žít zdravě, a jaké nemoci můžeme mít. Co dělat v případě zranění? Jak 
zraněním můžeme zamezit? Jak si můžeme požádat o pomoc?

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

• Četba pohádky „Místo, které znám, nemocnice“
• Četba obrázkového čtení s dětmi 

POHYBOVÁ VÝCHOVA

• Učíme se pohybovat opatrně ve svém okolí- 
co  nám  může  hrozit,  když  opatrní 
nebudeme? 

• Plazení a válení sudů

HUDEBNÍ VÝCHOVA

• Poslech písně „Five little monkeys“

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

• Výroba teploměru – použití nůžek, pastelek a barevného papíru

• Cvik na uvolňování ruky, správnédržení tužky a procvičování kruhu aj. geometrických tvarů


