
Téma na měsíc ČERVENEC A SRPEN: 

Cestujeme za zvířátky 

 

 

Vzdělávací cíle měsíčního bloku:  

• Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu 

• Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

• Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, na, u, vedle, mezi apod.),elementární časové 

pojmy (teď, dnes, zítra, ráno, večer apod.) 

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

žky, házet a chztat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, ve vodě, v písku) 

• Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobovat se podle pokynu 

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

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

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

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

• Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní o bez jejich opory 

• Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

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

• Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětské přátelství 

• Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe I pro jiné dítě) 

• Porozumět bežným neverbálním projevům citových prožitků, a nálad druhých 

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

jich práce a úsilí, vyjadřovat se prostřednictvím budebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební 

dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat 

rytmus) 
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Komunikační kruh – Za zvířátky můžeme cestovat do velkých dálek, a nebo take můžeme zvířátka navšívit 

třeba v zoo. Byli jste někdy v zoo? Co tam můžeme vidět? Proč vznikají zoologické zahrady? Jak a proč 

pomáhají zoo ohroženým zvířatům? Budeme hledat ohrožená zvířata a stavět jim přístřeší. Cestujeme za 

zvířátky do Itálie a jiných zemí, kde si ukazujeme, jaké jídlo se v těchto zemích jí, upečeme si pizzu. Povíme 

si také, kudy cestoval krtek po světě, aby našel léčivou květinu pro svojí nemocnou kamarádku myšku. Poznal 

u toho spoustu nových zvířat, se kterými se skamarádil. Dále budeme také cestovat do Austrálie, kde si povíme, 

co v ní všechno žije za zvířata a jak vypadají. Dále budeme cestovat do Asie za tamními zvířaty. Podle země, 

o které se bavíme, tančíme národní tance. 

 

Literární chvilky – Prohlížení knih o zvířatech, příběhy zvířat ze Zoo Praha, veršované hádanky na téma 

zvířata, četba z knihy “Krtek”, prohlížení encyklopedií a sledování úryvků dokumentárních seriálů od National 

Geographic 

Písně – “Máme rádi zvířata”, poslech italské hudby, “Jedeme na výlet”, “Klokaní písnička”+ 

tanec, poslech klasické čínské hudby, “Walking in the jungle”, “Yes, I can!”, “Hickory, dickory, 

dock”, rozcvičování hlasu pomocí zvuků zvířat 

Básně- “O pandě”, “I saw”, “Tiggy tiger”, “Do zoo já chodím rád” 

Ranní cvičení – Jóga- zvířátka, ranní procvičování celého těla, tanec ve stylu země, o které si povídáme, opičí 

dráha, procházky do lesa a na hřiště 

Pohybové činnosti- ”Rybičky, rybičky, rybáři jedou”, “Letadla v mlze”, “Hra na vlak”, “Simon says”, “Honzo, 

vstávej”, “5 little monkeys”, jak se pohybují různá zvířata 

Výtvarné činnosti- Výroba přístřešků pro zvířata, výroba vlastní zoo, výroba pizzy, Italská mozaika, výroba 

podmořského světa, horkov-

zdušného balonu, výroba lesa s ko-

alami, výroba pandy 

Matematická představivost –  

počítání opiček, které spadly z 

postele, počítání dětí ve třídě, opa-

kování barev, tvarů, dnů v týdnu, 

učení se měsíců, orientace v pro-

storu a čase, učíme se s 

předškoláky hodiny  
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Komunikační kruh – Tyto dva týdny si budeme povídat o zvířátkách, která již žila v minulosti- dino-

saurech. Řekneme si o tom, proč už dnes nežijí, podíváme se do pravěku. Nahlédneme do knih o 

dinosaurech, budeme si vyprávět o tom, co jedli, a jak žili. Jaký je náš oblíbený dinosaurus? Jak si 

představujeme svého vlastního dinosaura, kdyby jsme si mohli nějakého vymyslet? 

 

Literární chvilka – “Cesta do pravěku”, pohádka “Rexi Dino” 

Básně- “Dinosaur, dinosaur”, “5 little dinosaurs”, “Dinosauři”, “Brontosaurus” 

Písně- “Culinka”, “We are the dinosaurs”, “Dinosaur dance”, poslech “Dinosauří svět” 

a “Dinolympiáda” 

 

Pohybové činnosti – Hra na “paleontology”, “Dinosauří tanec”, “Po stopách dinosaurů”, “Ubohý malý 

dino”, “Dinosauří dráha”, “Dinosauří stopy” 

 

Výtvarné činnosti- Výroba vlasního dinosaura z odlitků sádry, tvorba dinosauří kůže z různých mate-

riálů, malujeme krajinu za dob dinosaurů, obtiskáváme rostliny, hledání zmražených dinosaurů v ledu, 

vybarvování dinosaura vodovkami, výroba odznáčku dinosaura, malování dinosaura pomocí světla a 

stínu- obkreslujeme stín 

 

Matematická představivost – počítáme dinosaury, kteří jedí maso a kteří jedí rostliny, třídíme je, rozdíl 

mezi masožravcem, bíložravcem a všežravcem, hledání na mapě, kde který dinosaurus kde žil, orien-

tace v knize a v mapě  


