INTEGROVANÝ BLOK: JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA
TÉMA

PODTÉMA

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

MĚSÍC KNIHY - Staré pověsti české v rámci projektu Celé Česko čte dětem









JARO PŘICHÁZÍ

slovesné umění, kultura, divadlo – pozitivní vztah …Národní divadlo (starší děti návštěva, mladší
dokument o ND, případně sestřih některého představení pro děti na DVD)
číst dětem budou z knihy po domluvě s učitelkami na třídách rodiče, prarodiče, kamarádi
oblečení do divadla a slušné chování v něm
moje oblíbená kniha
návštěva knihovny – známí ilustrátoři
dramatizace pohádky, soustředěný poslech, zhudebnění – určování hudebních nástrojů
dobro x zlo, pohádkoví hrdinové
Noc s Andersenem….Téma Staré pověsti české….četba, dramatizace, hra venku o poklad
(pro menší děti zpracování tématu Jiřím Trnkou – film pro děti, r. 1952)

VÍTÁNÍ JARA……Pověst o Krokovi a jeho dcerách (konec zimy, vítání jara)




první jarní den – proměny v přírodě, znaky, slunce – životadárné paprsky
péče o prostředí a okolí školky, jarní úklid
jak si vzájemně pomáháme s přírodou, sounáležitost s přírodou

POČASÍ NA JAŘE





tání sněhu, prodlužování dne, oteplování, oblékání
jarní pranostiky, jarní jídlo – Kroužek vaření
Světový den vody – 22.3. – úklid u rybníka, význam vody pro život, vlastnosti vody,pokusy,
ochrana životního prostředí, koloběh vody v přírodě, život kolem vody
Světový den Země – 22.4. – oslava, soutěže s úkoly, sázení květin
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Pověst O Bivoji

JAK JE ROK DLOUHÝ…..různé druhy kalendářů, jak se měřil čas v minulosti a dnes




JARO V PŘÍRODĚ

proč existují roční období – střídání
pozorování nebe, pozorování počasí
dvanáct měsíců, dny v týdnu, časové pojmy během dne

STROMY A KEŘE





pozorování jarní přírody – stromy, keře (pupeny, květy, lístky – jak voní, jak se mění)
pojmenování (kočičky, zlatice, kvetoucí strom – jabloň, třešeň)
první jarní květiny (sněženka, petrklíč, bledule, pampeliška)
základní podmínky pro život rostlin

ZVÍŘATA V PŘÍRODĚ




probouzení zvířat ze zimního spánku
návrat z teplých krajin – naslouchání zpěvu ptáků, pozorování ptáků při letu a
koupání v kalužích
lesní a volně žijící mláďata

ŽIVOT NA LOUCE A V LESE




MLÁĎATA

drobný hmyz (housenka, motýli, včelky, brouci, mravenci) - užitečnost
léčivé byliny, volně rostoucí rostliny - pojmenování
rybník – komáři, vážky, vodní rostliny
nebezpečí hrozící od hmyzu – alergie, nemoc, očkování (klíště, komár, vosa, sršeň)

HNÍZĎĚNÍ PTÁKŮ



stavba hnízda, vajíčka, krmení
vážit si života ve všech formách
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ZVÍŘATA DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ




mláďata – narození, život mláděte, péče rodičů
hospodářství, vesnice
práce a užitek z hospodářských zvířat

EXOTICKÁ ZVÍŘATA



MALÍ ZAHRADNÍCI Pověst O králi Ječmínkovi

PÉČE O ZÁHONY….







OSLAVY A TRADICE

návštěva ZOO
znát některé druhy, rozdíly mezi domácími, volně žijícími a exotickými
charakteristika podle způsobu života, obživy a významu pro člověka

obrazový materiál, rozhovor nad obrázky starého nářadí a náčiní pro práci na poli, zahradě – jakým
způsobem se starali o pole a zahrady naši předci…rozdíly dříve a dnes
práce na zahradě – pojmenování zahradní nářadí, náčiní a strojů
sázení rostlin, jarní zelenina
setí semínek, pozorování a experimenty
ochrana přírody
zvířátka – žížala, krtek

VELIKONOCE….
 rozhovor, prohlížení knih, obrazových materiálů….rozdíly mezi oslavami svátků jara v minulosti a
dnes
 tradice související s příchodem jara, proč ho vítáme a na co se těšíme
 lidová symbolika, velikonoční výzdoba – symboly jara (velikonoční zajíček, kuřátko,
vajíčko, beránek)
 pašijový týden (modré pondělí, šedé úterý, škaredá středa….)
 vajíčko – kraslice – různé techniky, barvení vajec v cibuli
 hledání velikonočního zajíčka na zahradě školky
3




pomlázka – koleda
velikonoční mazanec, beránek, vajíčko – Kroužek vaření

ČARODĚJNICE




lidový zvyk pálení čarodějnic
stopování čarodějnice, soutěže, opékání špekáčků
orientace v čase – minulost, budoucnost, přítomnost

DEN ŽEN A SVÁTEK MAMINEK





překvapení pro maminku – dárek, písnička, básnička
moje maminka – postava, obličej, vlasy, vlastnosti, citové vazby - domov
rodina – práce doma, pomoc mamince – rozdělení činností
já a cizí člověk – důvěra v rodině, opatrnost venku

DEN DĚTÍ




NAŠE REPUBLIKA

kamarádi jiné barvy pleti – bohatství x chudoba
soutěže v maskách, hry, diskotéka, průvod obcí
hudební, taneční a pohybová improvizace – hudební hádanky
pohoštění, odměna – co už všechno umím – Kroužek vaření

ŽIVOT VE MĚSTĚ A NA VESNICI…..Pověsti O staré Praze





hlavní město Praha – historie……návštěva Národopisného muzea Národního muzea v Letohrádku
Kinských v Praze – stálá expozice (Lidové zvyky a tradice)
architektura, památky……vycházka historickou částí hlavního města Prahy
rozdíly město x vesnice (doprava, životní prostředí, příroda, kultura)
vlajka, hymna, prezident…..Pražský hrad
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BUDU ŠKOLÁKEM

naše vesnice – významná místa (návštěva OÚ)

ZÁPIS DO ZŠ




návštěva první třídy – seznámení s prostředím školy, překonání strachu z neznámého
příprava na zápis – básnička, geometrické tvary, postava, grafomotorická cvičení,
číselná řada, číslice a písmena, orientace na ploše a v prostoru – hrajeme si na školu
školní pomůcky – školní taška, penál, pravítko, guma, tužka, pastelka, knihy

ZÁPIS DO MŠ



výroba dárečků pro děti
výzdoba školky
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