
DUBEN 

Integrovaný blok: „Jarní probouzení“ 

Tematický celek: „Hop, kuličko, do důlku“ (tvary, barvy, velikosti) 

MOTIVACE: Jaro, čeho jsme si všimli na vycházce v přírodě nebo na zahradě – sluníčko, první jarní 

květiny, broučci, zpěv ptáčků – vedeme rozhovor s dětmi, vycházíme z pozorování a zkušenosti dětí. 

Pomocné otázky k povídání: 

 Víš, jaké máme roční období? 

 Víš, který měsíc právě začal? 

 Víš, co se děje venku v tomto ročním období? Znáš i další roční období? 

 Znáš jména některých měsíců v roce? 

 Vyjmenuješ dny v týdnu? 

 Kterou jarní rostlinku umíš najít a pojmenovat? 

 

OBRATNOST, POHYBOVÉ VYJÁDŘENÍ BÁSNIČKY 

Napodobuj růst kytičky. Pomalu vykukuje z trávy a roste do výšky. 



SEDMIKRÁSKA 

Když sluníčko vychází, 
sedmikráska vstává. 
(dřepneme si, spojíme ruce před sebou a zvedáme se do stoje "sedmikráska roste") 
Načeše si obočí, 
na motýlky mává. 
(střídavě pravou a levou rukou před obličejem jako češeme obočí, zamáváme) 

Když sluníčko zapadá, 
sedmikráska chřadne. 
 (stojíme, spojené ruce před sebou, klesáme do dřepu) 
Ke spánku se ukládá 
do postýlky chladné. 
(spojené ruce střídavě dáváme k pravé a levé tváři jako když spinkáme) 

 

DECHOVÉ CVIČENÍ: 

Pomůcky: stavebnice pro vytvoření branek, míček nebo vatová kulička, slámka. 

A teď už jen nádech a můžete si hrát. Budete cvičit i trpělivost! 

 

 



 

GRAFOMOTORIKA, ŠIKMÉ ČÁRY – POZOR NA ÚCHOP TUŽKY! 

 

 

 

 

 

 



 

 

STŘÍHÁNÍ, LEPENÍ, SKLÁDÁNÍ – pracovní dovednosti 

HRA S BARVOU 

 

 



 

1. HLEDEJTE PROTIKLADY PODLE OBRÁZKŮ. Které zvládne dítě pojmenovat nebo vysvětlit? 

 

 

 

2. ŘEŠTE HÁDANKY: Na co myslím? 

Je to na K a mňouká to. 

Je to na M a hází se to. 

Je to na H a tiká to. 

Je to na L a lepí to. 

Je to na A, jezdí to. 

Je to na S a je to první jarní kytička. 

 

3. SLUCHOVÁ HRA: Kam se schovalo písmenko?  

„Č“ MÍČ (na konci), ČAJ (na začátku), OČI (uprostřed=těžké, kdo zvládne) 

„C“ KLEC, CEDNÍK, OPICE 

„D“ HRAD, DŮM, ZÁDA 

„S“ LES, SLUNCE, PUSA 

 



 

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ, ROZKLAD SLOV NA SLABIKY 

Vyhledej kytičku, která vyroste na jaře. Pokračuj podle zadání, které vysvětlí máma nebo táta. 

Pro znázornění počtu slabik ve slovech využijte různé bezpečné předměty, které máte doma 

(kostky, knoflíky, zabalené bonbóny...). Sledujte u dětí pečlivou a srozumitelnou výslovnost! 

 



PRO BYSTRÉ HLAVIČKY! 

 Skládej z kostek nebo papírových tvarů podle fantazie plošný obrázek. 

 Skládej podle předlohy lokomotivu, dům nebo klauna. 

 Vyhledej a také správně pojmenuj všechny geometrické tvary na obrázku. 

 Vybarvuj podle dohodnutého pravidla. Př. trojúhelník červenou barvou, kruh žlutou, čtverec 

zelenou a obdélník modrou. Barvy si vyber a vyznač vpravo vedle obrázků. 

 

 

 



HRA S ČÍSLY, POČÍTÁNÍ 1–5, TVOŘENÍ DVOJIC 

   



POPLETENÉ PUNTÍKY. Maminka přečte číslici, dítě doplní správný počet teček. Nemusí zvládnout 

počet do 10, ale do 6 se určitě všem podaří. A budete občas počítat i různé věci, které vidíte kolem 

sebe. A všímejte si jejich velikosti, výšky a délky. Můžete porovnávat pomocí špejlí, proužků papíru 

nebo provázků.   

 

 



JAK DOBŘE ZNÁME SVOJE TĚLO? 

Části těla, funkce, počet, levá, pravá… 

Pohlaď se na tváři, na levé ruce, na zádech, na krku…      

Zaťukej ukazováčkem na nos, na dlaň, na ucho…        

 

 

 

Milé děti, milí rodiče, 

už se na vás moc těšíme. Snad se brzy opět sejdeme v naší mateřské škole. Budeme mít velkou 

radost, když nám přinesete ukázat některý výrobek, pracovní list, nebo fotodokumentaci z námětů, 

které pro vás ve školce obě paní učitelky na distanční výuku připravovaly. Děkujeme vám i panu 

učiteli Sedláčkovi za vzornou spolupráci při online hodinách ESS pro předškoláky. 

Brzy na viděnou :) 


