
Téma: LOUČENÍ S PANÍ ZIMOU 
Záměr: Seznámení dětí s tradicemi a zvyky naší kultury -jarní slavnost vynášení Mořeny, 
  vnímání probouzející se přírody - seznámení se se znaky jara 
 
Klíčové kompetence: Vnímat, že příroda má svůj řád, že je rozmanitá a pozoruhodná,  
  pestrá a různorodá, proměnlivost v ročních obdobích 
 
 

Dílčí vzdělávací cíle Nabídka denních činností 
Dítě a jeho tělo 
 
Správně házet, chytat, chytat míč i po 
odrazu od země, spolupráce s 
kamarádem 

Motivační rozcvička - různé polohy těla podle 
pokynů "Co jsme dělali v zimě" 
Hry s míči - cvičení ve dvojicích, házení na kratší 
vzdálenost 
PH - Na zimní královnu (Zimo ty jsi bílá paní, 
končí tvoje kralování. Sundej bílou korunu a 
sesedni se trůnu. Už je na tě čas, za rok přijdeš 
zas) (Na krále) 

Dítě a jeho psychika 
 
Uplatnit fantazii a vynalézavost při 
rytmizaci a melodizaci slovních skupin 
a říkadel, výraz při vyjádření 

Rytmická deklamace na jarní říkadlo Zimo, zimo, 
táhni pryč - říkáme ho s různým výrazem 
(výhružně, nadšeně, zamyšleně, rozhodně ap.) 
Hry se slovními rytmy + hra na rytmické nástroje,  
boomwhackers 
Rytmicko-pohybová hra Zahánění zimy - dvě 
skupiny proti sobě 
Nácvik písně na přivítání jara „Voláme jaro“ 

Dítě a ten druhý 
 
Práce s knihou - samostatné 
vyhledávání informací,  
spojení přednesu veršů s pohybovým 
vyjádřením 

Prohlížíme si dětskou knihu "Pro naše děti i 
mámy" - vyhledávání jarních obrázků 
Rozloučíme se se zimou říkadlem Zimo, zimo, 
táhni pryč, poslechneme si jarní říkadla a básně, 
zopakujeme si rozpočítadlo U potoka roste kvítí 
Nácvik básně „Slunce vstává“ 
Pracovní list Čáp ztratil čepičku 

Dítě a společnost 
 
Pokusit se výtvarně vyjádřit 
charakteristické znaky jara, 
spolupracovat při kolektivní práci, 
uplatnit fantazii při tvoření 

Jarní omalovánky k tématu 
Malujeme jarní sluníčko - s jarními motivy na 
každém paprsku (kolektivní práce dětí) 
Společně si vyrobíme velkou Mořenu, kterou na 
vycházce hodíme do blízkého potoka - z 
přírodního materiálu 

Dítě a svět 
 
Rozšiřovat a prohlubovat poznatky dětí 
o změnách v přírodě v jarním období - 
porovnání se zimou 

Povídáme si o končící zimě a přicházejícím jaru - 
co se mění v přírodě, srovnáváme rozdíly mezi 
zimou a jarem, co je to Mořena - staročeský zvyk 
Hra s obrázky Rok v přírodě - havní znaky jara - 
rozhovor podle obrázků 
Společná vycházka k potoku - vynášení Mořeny - 
jarní slavnost pro celou školku 

 
Pobyt venku:    Pozorování změn v přírodě, změny na stromech a keřích, uvědomění si barev 
a znaků zimy a jara, vynášení Mořeny k blízkému potoku, seznámení se s tradicí, opakování 
naučených říkadel, naslouchání zvuků v přírodě, zpěv ptáčků. 
 


