
Téma na měsíc BŘEZEN: 

Jaro, probuď se nám 

 

 

1.týden 

CÍLE: 

 Procvičovat dovednosti při práci s papírem- skládání, vystřihování, lepení 

 

 Najít shodný počet 

 

 Cvičení hudební paměti (text, melodie) 
 

 Poznat jarní druhy ovoce a zeleniny 
 

 

ČINNOSTI: 

RANNÍ KRUH 

První dva týdny v březnu se budeme věnovat přicházejícímu jaru, jaké jarní plodiny můžeme očekávat v 

nastávajících týdnech. Zaměříme se na vnímání melodie a budeme si říkat, jak se zachází s papírem a 

nůžkami. Budeme se take věnovat počtům, kde budeme určovat, zda-li je počet stejný.  
 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

 Báseň „Spring is here“ 

 Pohádka „Very hungry catepillar“ 
 

POHYBOVÁ VÝCHOVA 
 

 Bohybová činnost k básni „Spring is here“ 

 Ranní rozcvička 

 „Motýlek“ –protažení nohou  

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 Píseň „10 little easter easter eggs“ 

 Poznávání melodie a opakování melodie po učiteli 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

 Výroba housenky z papíru- překládáme papír jako harmoniku 

 Výroba jarní dekorace z papíru, čtvrtky a krepového papíru 
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2.týden 

CÍLE: 

 Naslouchat a nehovořit, je-li třeba 

 Rozvíjení fonematického sluchu (určování první a poslední hlásky, znát některá písmena, určovat 

krátká a dlouhá slova) 

 Všímat si rozmanitosti a změn v přírodě, svět přirody je pestrý, různorodý, neubližovat živým 

tvorům, svět hmyzu 

 Vyjádřit hudbu pohybem – improvizace na jarní pohyby 

 

ČINNOSTI: 

RANNÍ KRUH 

Tento týden budeme mluvit o slovech (hlavně ve spojení s jarem) a o tom, že se dělí na písmenka, která se 

učíme rozeznávat. Na procházkách budeme mluvit o změnáh v přírodě, které okolo sebe vidíme a řekneme 

si, že hudbu lze vyjádřit pohybem. 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 

 Báseň „Funny little bunny“ 

 Četba z knihy „Nespokojený králíček“ 

 Vnímání prvního a posledního písmene slov 

 

POHYBOVÁ VÝCHOVA 
 

 Pohybová básnička „Funny little bunny“ 

 Improvizační tanec na jarní melodii 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 Pohybová píseň „5 little bunnies“ 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

 
 Výroba čmeláka – stříhání, lepení 

 Grafomotirické cvičení – procvičujeme ruku a ná-

sledně malujeme sluníčko 
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3.týden 

 

CÍLE: 

 Upevňování fyzické zdatnosti (chůze, běh, skok z vyšší roviny, lezení s obměnami) 

 Upevňování a rozšiřování slovní zásoby, souvislého vyjadřování, rytmizace slov 

 Hovořit s dětmi o jejich bezpečí před cizími lidmi, chránit bezpečí své i druhých dětí 

 Využívat rytmické nástroje, rytmizace, sladit pohyb zpěvem 

ČINNOSTI: 

 

RANNÍ KRUH 

Tento týden si budeme povídat o změnách přírody, přicházejícím jaru, oslavách Velikonoc, lidových zvycích 

a tradicích. Povídáme si, co budeme muset jako zahradníci udělat, až budeme sami sázet svou rostlinku. 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 

 „Kočičky na jaře“ 

 Básnička „Jaro“ - František Hrubín 

 

POHYBOVÁ VÝCHOVA 
 

 „Na zajíčka“ („Zajíček v své jamce“) 

 „Kdo to pípá“- hledáme pípající kuřátko podle zvuku 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 Píseň “Na jaře” 

 Rytmizace písní 

 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

 

 Dopis sluníčku (lepení, stříhání, barvení) 

 

 Sněženka (lepení, stříhání, malba štětcem)
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4.týden 

CÍLE: 

 Manipulace s míčem a jiným cvičebním nářadím 

 Procvičovat výrazný přednes, kultivovaný projev 

 Předcházení konfliktním situacím- dorozuměním a domluvou 

 Seznámení dětí s lidovými říkadly a zvyky 

ČINNOSTI: 

RANNÍ KRUH 

Budeme si povídat o tom, jaká máme domácí, hospodářská a volně žijící zvířátka a jejich mláďátka. 

Přiřazování zvuku ke zvířeti, poznat jarní druhy květin. Dále budeme pokračovat vyprávěním o 

velikonočních zvycích a tradicích.   

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
 

 Básnička „Vajíčko“ – František Hrubín 

 „O vlaštovce a sojce“ 

 

 

POHYBOVÁ VÝCHOVA 
 

 Hra na zvířátka 

 Opičí dráha 

 Kapičky – „Deštník“ 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

 Píseň „Jaro už je tu“ 

 Báseň „Honzíku“ 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 

 
 Zdobení vajíček 

 Kuřátka (prstová technika) 

 Pečení beránka 


