
 Integrovaný blok Paní Zima 

 
Charakteristika bloku: Období plné citových prožitků spojených s čekáním na nejkrásnější svátky v roce 
– Vánoce. Čas koulování a stavění sněhuláka 
 

1. Téma: Pohádková Zima–prosinec 
Podtémata 

• My se čerta nebojíme 
Vzdělávací cíle, záměry  
Rozvíjet tvořivost a fantazii dětí, rozvíjet společenský i estetický vkus. 

• Už voní vánoční stromeček 
Vzdělávací cíle, záměry 
Rozvoj schopností a dovedností vyjadřovat prožitky. Nacvičovat písně a básničky, dramatizovat, 
poslouchat pohádky.  

• Vánoce jsou tady 
Vzdělávací cíle, záměry 
Rozvíjet citové vztahy a city plně prožívat. Umožnit dětem vnímat a prožívat atmosféru Vánoc, přiblížit 
dětem zvyky a tradice – obdarováváme se, setkáváme se s rodiči, zapojujeme se do tradičních oslav 
v obci. 
 

2. Téma: Paní zima jede – leden 
Podtémata 

• Ledové království 
Vzdělávací cíle, záměry 
Vnímat rozmanitosti a proměny zimního období – symboly zimy, zimní počasí, chlad – jak se v zimě 
oblékáme, jak se chráníme proti chladu. Prozkoumávat a poznávat vlastnosti sněhu, ledu, 
experimentovat.  
Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám – význam 
otužování.  

• Naše tělo 
Vzdělávací cíle, záměry 
Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, uvědomovat si vlastní tělo. Poznávat sebe sama, 
uvědomovat si vlastní identitu. 

• Já a moje zdraví 
Vzdělávací cíle, záměry 
Vytvářet zdravé životních návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu. Přibližovat dětem 
zásady zdravé výživy a zdravého životního stylu, učit děti co je ochrana zdraví a péče o nemocné. 

• Zimní radovánky 
Vzdělávací cíle, záměry  
Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Zdokonalovat dovednosti v oblasti 
hrubé i jemné motoriky. Poznávat zimní činnosti, hry a sporty. 
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3. Téma: Čáry máry paní Zimy– únor 

Podtémata 

• Co dokáže Zima 
Vzdělávací cíle, záměry 
Rozvíjíme úctu k životu ve všech jeho formách.  
Jak se v zimě chrání příroda a zvířátka. Pomáháme zimní přírodě, pečujeme o ptáčky. 
 

• Kamarád sněhulák 
Vzdělávací cíle, záměry 
Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je 
využívat. Poznávat a učit se geometrické tvary. 

• Bílý únor 
Vzdělávací cíle, záměry 
Seznamovat děti se světem lidí – zasvětit je do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 
učit se dny v týdnu, měsíce. Chápat přirozenou časovou posloupnost.  

• Masopustní Karneval 
Vzdělávací cíle, záměry 
Posilovat prosociální chování, rozvíjet schopnosti projevovat se autenticky. Rozvíjet výtvarné, pěvecké 
a dramatické schopnosti. Přiblížit tradice a období masopustu, uspořádat si karneval, společně se 
radovat. 
 

Tematicky zaměřené akce v zimě: Návštěva čerta a Mikuláše, pečení 

perníčků, vánoční besídka, Masopustní karneval 

 


