
 Integrovaný blok Veselé jaro 
 
Charakteristika bloku: Příroda se začíná probouzet. Slunce více hřeje, dny se prodlužují. Rozkvétají první 
jarní květiny – sněženky, bledule, petrklíče… Do parků a sadů se vrátí stěhovaví ptáci. Všechno kvete a 
roste před očima. Je čas rozloučit se s Moranou, symbolem Zimy. 
 
 
 

1. Téma: Sluníčko vstává – březen 

Podtémata: 

• Sníh a led už taje 
Vzdělávací cíle, záměry 
Rozvíjet kognitivní funkce. Vnímat změny v přírodě, rozpoznávat znaky jarního období. 

• Babiččin dvoreček 
Vzdělávací cíle, záměry 
Naučit děti znát a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata. 
Osvojovat si poznatky, posilovat zvídavost, zájem.  

• Čteme dětem  
Vzdělávací cíle, záměry 
Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní – vnímání, naslouchání, 
porozumění, vytváření pojmů, vyjadřování, výslovnost aj. Osvojovat si elementárních poznatky o 
znakových systémech, budovat základy čtení a psaní. 

• Z pohádky do pohádky 
Vzdělávací cíle, záměry 
Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Pomocí pohádkových hrdinů a pohádkových 
příběhů rozlišovat dobro a zlo, pojmenovávat povahové a charakterové vlastnosti. 
 

2. Téma: Sluníčko nás hladí – duben 
Podtémata: 

• Jarní zahrádka 
Vzdělávací cíle, záměry 
Osvojovat si poznatky ze světa rostlin. Sledovat růst rostlin, přibližovat práci na zahrádce. Získávat 
poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a přírodu.  

• Velikonoce 
Vzdělávací cíle, záměry 
Přiblížit a prožívat tradice Velikonoc. Rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání, cítění a prožívání. 

• Den Země 
Vzdělávací cíle, záměry 
Oslavit den Země, přibližovat dětem ekologii. Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou 
prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. 

• Doprava kolem nás 
Vzdělávací cíle, záměry 
Učit děti znát dopravní prostředky, jednoduché symboly (dopravní značky), učit děti bezpečnosti 
v různých situacích. Osvojovat si poznatky a dovednosti potřebné při spoluvytváření zdravého a 
bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy. 
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3. Téma: Poznání nás baví – květen 

Podtémata: 

• Jaro v přírodě 
Vzdělávací cíle, záměry 
Poznávat louku a les – život zvířat, hmyzu, ptáků, rostlin. Dozvídat se, jak chránit les. Posilovat 
přirozené poznávací city.  

• Maminčin svátek 
Vzdělávací cíle, záměry 
Rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání, cítění a prožívání. Přiblížit dětem význam svátečních 
dnů, vyrobit dárek pro maminky. 

• Moje rodina 
Vzdělávací cíle, záměry 
Povídat si o tom, jak se žije v rodině, jak rodina funguje, rozlišovat povolání. 
Rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k 
tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v 
tomto společenství uznávané. 

• Země, kde žijeme 
Vzdělávací cíle, záměry 
Předávat dětem poznatky o naší zemi – mapa republiky, státní symboly, hlavní město. Vytvářet základy 
pozitivních vztahů ke k naší zemi, kultuře a umění, rozvíjet dovednosti umožňující tyto vztahy a postoje 
vyjadřovat a projevovat. 
 

Tematicky zaměřené akce jara: Vynášení Paní Zimy, Nadílka od Zajíčka 
– Hledání vajíček, velikonoční tvoření, Svátek matek, Pálení Čarodějnic – 

čarodějnický rej. 
 


