
Téma na měsíc DUBEN: 

 

Země se probouzí 

 

 

Vzdělávací cíle měsíčního bloku:  

 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý- jak svět přírody, tak i svět 

lidí ( mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru, apod.) 

 Mít povědomí o významu životního prostředí, (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se 

dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát na pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o 

rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory, apod.) 

 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí 

či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

 Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 Uědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je 

 Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (běžné způsoby pohybu v různém prostředí, zvládat 

překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se ve vodě, v písku,…) 

 Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, 

přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a o své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat, apod.) 

 Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a a přizpůspbit jej podle pokynu 

 Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si 

jejich práce a úsilí 

 Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s pěnězi apod. 

 Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 

 Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 Chápat slovní vtip a humor 

 Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chovaní 

(odložení splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek/ zlost, agresivitu apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma na měsíc DUBEN: 

 

Země se probouzí 

 

1.týden  

Komunikační kruh – První týden se budeme bavit o změnách v přírodě, okolo nás. Jak poznáme, že už je jaro? 

Navštívíme také zvířátka ve stanici mladých přírodovědců, vyrobíme si zvířátka z látek a popcornu a budeme 

si užívat jarního počasí. 

 

Literární chvilka –   Báseň- “Ťuká, ťuká deštík”, “ Spring song” 

            Četba “Krtek a jaro” 

Ranní cvičení –       Trénování přeskoku, rovnováhy, obratnosti při hrách v lesoparku  

Pohybové hry-         "Tanec v dešti ”, “I spy with my little eye ”, „Ptáčci v lese“ 

 

Výtvarné činnosti    - Výroba zajíčka z látek, výroba ovečky z popcornu  

  

Smyslová činnost –  prostorová orientace – pomocí peříčka určujeme levou a pravou stranu těla, poslech hudby 

spojený s tancem 

- Pozorování změny barev v přírodě 

 

Hudební činnost -     Píseň- “Čížečku, Čížečku ”, “ Hokey pokey song” 

   

Matematická představivost – určování méně-více, menší- větší 
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Téma na měsíc DUBEN: 

 

Země se probouzí 

 

2. týden 

Komunikační kruh – Tento týden se budeme zabývat dalším jarním tématem- růstem roslin, které jsou všude 

okolo nás a jsou pro nás velice důležité. Zasadíme si řeřichu a dozvíme se nové věci o rostlinné říši. Velikonoce 

se nám kvapem blíží a začínáme tvořit velikonoční výzdobu. 

 

Literární chvilka –  Báseň- “Zlatou barvu sype z výšky ”, “ Flower poem” 

  Četba- „Křemílek a Vochomůrka“- „Semínko“ 

 

Hudební činnost- Poslech relaxační hudby 

Píseň- “Žabka ”, “ Plants” 

 

Pohybové činnosti – Protahovací cviky- jaro je tu, jízda na kole, skákání přes kameny- přes potok, stoj na jedné 

noze, běh venku na zahradě, chytání paní učitelky 

Pohybové hry- “ Jak rostou květiny”, “Hledání květinek ” 

 

Smyslová činnost – Sluchem analyzujeme, kde v lese zpívá ptáček, čicháme ke kytičkám, k ovoci 

 

Výtvarné činnosti- Malování kraslic, sázení řeřichy pro maminky, tvorba květin- slunečnice 

 

Matematická představivost –Časová posloupnost –nejdříve-nyní- poté, rozlišování barev a jejich odstínů 
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Téma na měsíc DUBEN: 

 

Země se probouzí 

 

3. týden 

Komunikační kruh – Tento týden slavíme Velikonoce. Povíme si, co to jsou Velikonoce, proč je slavíme a jak. 

Oslavíme spolu tento krásný jarní svátek, užijeme si jarní sluníčko a naučíme se mnoho nového. 

 

Literární chvilka – četba- „Krtek a medicína“ 

– Písně- “Ten little bunnies ” 

Básně-  “Slunce volá na sněženku ”, “Funny little bunny ” 

 

Pohybové činnosti- Protahovací cviky- jaro je tu, jízda na kole, skákání přes kameny- přes potok, stoj na jedné 

noze, opičí dráha 

Pohybové hry- “ Na zajíčky”, „Hod vajíčkem“  

 

Výtvatné činnosti- Barvení vajec batikovanou metodou, přírodními materiály, výroba kuřátek 

 

 

Smyslová činnost – Hmatové pexeso- jaké mám zvířátko-popis poznávání při zkoumání hmatem, 

porovnáváme obrázky, hledáme na nich rozdíly 

 

Základní matematické představy – Třídíme do množin podle tvaru, barvy, velikosti, rozdíl mezi nízký- vysoký 

a malý-velký 
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Téma na měsíc DUBEN: 

 

Země se probouzí 

 

4. týden  

Komunikační kruh – Tento týden slavíme Den země. Co to je Den země a proč ho slavíme? Naučíme se mnoho 

nového o planetě Zemi, o tom, jak vypadá a také o lidech, zvířatech, rostlinách. Na zemi jsou také hory, moře, 

lesy, pouště a mnoho jiného! Mnoho z toho si prohlédneme na mapě. Povíme si také o tom, jak je důležité se 

o naší planetu Zemi starat. Na závěr měsíce oslavíme svátek pálení čarodějnic a zaženeme tím poslední zbytky 

zimy. 

Pohybové činnosti - Protahování celého těla, poslech jarní melodie 

 Pohybová hra – “ Země je kulatá”- dechová cvičení s padákem, “ Sluneční soustava”- obíhání 

 

Literární chvilka-  četba- „Pohádka o velikonočním zajíčkovi“ 

Básně-  “Solar system in motion ” 

Písně- “ We recycle“ 

 

Výtvatné činnosti- Stavění krajiny z víček od PET flašek, tvorba Země 

 

Smyslové činnosti – Pracovní list- umím určit obrázek, který se liší od ostatních v řadě, zozeznávání hrubého 

a jemného 

Matematická představivost – z předkreslených geometrických tvarů skládáme – kytky, broučka, domeček atd., 

rozeznávání základních geometrických geometrických tvarů 

 

Na konci měsíce oslavíme pálení čarodějnic 
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