
Téma na měsíc DUBEN: 

 

Dobré ráno, přírodo!  

 

 

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.) 

• 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.) 

• nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným - řešení  momentální situace  

• Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

• Zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik - 

krestlit, modelovat, tvořit z papíru aj. 

• 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,…) 

• Ovládat dechové svasltvo, sladit pohyb se zpěvem 

• Ovládat koordinaci ruka - oko, rozvíjet jemnou motoriku - modelování, stříhání, lepení aj. 

• 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 

• Spolupracovat s ostatními 

• 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: 

 

Dobré ráno, přírodo!  

 

1.týden  

 

Komunikační kruh – První týden se budeme věnovat aktuálnímu tématu, který ovlivňuje náš život- 

nemocemi. Budeme si povídat o tom, jak nás a naše rodiny ovlivnila situace s nákazou, jak se proti ní bránit - 

hygienou, zdravou stravou, pohybem na čerstvým vzduchu. Budeme si také povídat, co je to solidarita, 

soucit a empatie. 

 

Literární chvilka Pohádka " O Kašlalovi a Kýchalovi", “Jakub, Eva a nemoc” 

                              "Praděda Kašel ", “Do you have a cold?”- básnička 

Pohybové činnosti –       Trénování přeskoku, rovnováhy, obratnosti při hrách na zahradě, ve třídě 

Pohybové hry-         taneček -" Cib - Cibulenka" 

                                pantomima - " Šel zahradník do zahrady s motikou" 

                                hra na bacila 

                                najdi vitamínka 

 

Výtvarné činnosti – Bacil - foukání tempery 

modelování ovoce - zeleniny, kde je schovaný vitamínek 

malování - tvoření tlastního Vitamínka podle své fantazie – pestrý výběr materiálu 

   Výroba “Germs” 

Smyslová činnost –  prostorová orientace – najdi na zahradě, ve třídě vitamínky v podobě ovoce - zeleniny 

 

Hudební činnost – Píseň- “Čížečku, Čížečku”, “Wash your hands/ The germs stopping song” 

                                  "Koulelo se koulelo, červené 

jablíčko" 

Matematická představivost – Třídění podle barvy, 

tvaru a zařazení mezi ovoce- zeleninu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma na měsíc DUBEN: 

 

Dobré ráno, přírodo!  

 

 

 

 

2. týden 

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

jaké jsou typické velikonoční zvyky.  Oslavíme spolu tento krásný jarní svátek, užijeme si jarní sluníčko a 

naučíme se mnoho nového. 

 

Literární chvilka –"Velikonoční pohádka o zajíčkovi Kuliferdovi", “Easter Rabbit” 

                                " Zajíčkova koleda", hádanky s jarní tématikou – zvířátky, “Čítanka- Velikonoční 

pohádka”, “Po Velikonocích” 

Hudební činnost- Poslech relaxační hudby - poslech jara 

                           " Hody, hody do provody", "Já jsem malý koledníček", "Slepička naříká" 

  “The way The bunny hops” 

Pohybové činnosti – Předávání vajíčka - míčové hry 

                                   Honička s vajíčkem - postřehové hry 

                                  Na zamrzlé vajíčko  

Výtvarné činnosti- výzdoba školky velikonočním a jarním motivu, malování kraslic, sázení řeřichy pro 

maminky, řeřichová hlava ze skořápky, přáníčko, tvorba květiny, výroba velikonočního zajíčka 

 

Matematická představivost – kolik je pentlí na pomlázce, na které je jich více a kde méně, dopočítání, kolik 

jich chybí - přebývá ( předškoláci) mladší spočítají a poví nám barvy pentlí 

Smyslová činnost –  pomocí hmatu zjistíme, které vejce je malé, větší, největší 

 

 

 



Téma na měsíc DUBEN: 

 

Dobré ráno, přírodo!  

 

 

3. týden 

Komunikační kruh – Den Země je dnes už tradiční oslavou naší matky planety - připomínkou, že naše Země, 

i když je veliká, nesnese všechno. A že tím, jak nás, lidí přibývá, se k ní musíme stále zodpovědněji a 

ohleduplněji chovat - proto slavíme každoročně koncem dubna Den Země! Tento den společně na naší 

zahradě oslavíme různými hrami a soutěžemi, zaměřenými na ochranu životního prostředí a Země. 

 
 

Literární chvilka – Ekologická pohádka, Příběh o recyklaci 

Báseň- „Mravenčí pohádka o lese”, vlastní dramatizace pohádky 

   “Every day is Earth Day” 

 

Pohybové činnosti -cvičení s hudbou na téma les, relaxace – pohybové vyjádření „Jak roste strom”, cvičení v 

přírodě – na zahradě překážková dráha, chůze v nerovném terénu, chůze po šikmé ploše, děti hledají – co do 

lesa ( zahrada nebo třída) nepatří, následné třídění odpadu podle barev kontejnerů, “Se zvířátky kolem světa” 

 

Hudební činnost- “Black”, rytmizace, učíme se názvy hudebních nástrojů, dechová cvičení spojená následně 

s pohybem a rytmizací 

 

Výtvatné činnosti- pracovní a grafomotorické listy, tvoření obrázků z víček od PET lahví, poznávání květin, 

stromů a keřů z obrázků, v “lesíku" na zahradě výroba skřítků z přírodnin, otisk struktury přírodnin, třídění 

odpadu, práce s odpadními materiály – výroba květin, šperků z PET lahví, malování planet pomocí křídy na 

terase, vybarvování omalovánek zvířátek různou technikou a jejich vystřihování 

Smyslová činnost – Hmatové pexeso- jaký je to materiál? dřevo, plast či papír, jak vypadá plast, papír, sklo? 

Snažíme se je popsat 

Základní matematické představy – sběr odpadků - více méně, 

lehké – těžké, třídění odpadu 

 

 

 



Téma na měsíc DUBEN: 

 

Dobré ráno, přírodo!  

 

4. týden  

Komunikační kruh – Tento týden si povídáme o svátku pálení čarodějnic, vytváříme charakteristiku a vzhled 

čarodějnice- kdo je čarodějnice? Kde všude jsme se v pohádce s čarodějnicí setkali? Jak ji poznáš? (má koště, 

bradavici) Co všechno umí? Jaké měla vlastnosti? Jsou zlé i hodné - věštkyně, léčitelky, které zahánějí 

nemoci, znají kouzelnou moc bylinek, vůni koření) Kdo pomáhá čarodějnici? (černý kocour, havran, netopýr, 

had, žába, pavouci, kouzelná hůlka, létající koště, brouci, můry). Na závěr tento svátek oslavíme. 

 

Pohybové činnosti -let na koštěti - běh mezi překážkami, prohazování míčku dírami v síti – pavučina, 

postrkování míče klacíky k metě, čarodějnická jízda zručnosti na koloběžkách, skákání v pytli, na babu 

dřevěnou, skleněnou, červenou (poznávání materiálu, barev); baba honí jen toho, kdo nedrží předmět s 

určitými vlastnostmi 

Hudební činnost- “Black”, čarodějnická hudba s tancem na oslavu pálení čarodějnic, “Itsy bitsy spider” 

 

Literární chvilka- "Malá čarodějnice", “Bats, bats bats” 

Výtvatné činnosti- Pavoučci, neopýři 

stavba perníkové chaloupky na zahradě (využití stromů, kusů látek, pomalovaný papírový karton polepený 

perníčky), vytváření pavučin provlékáním provázku na stromech 

Smyslové činnosti – experiment (míchání barev červená-zelená, červená-modrá, modrá-žlutá) 

 

Matematická představivost – Kde má čarodějnice svého pomocníka? nad - pod - vedle - za - před apod. 

Na konci měsíce oslavíme pálení čarodějnic 

 

 


