
Týdenní plán     

Téma týdne:            Jak krtek a skřivánek přivolali jaro
Cíle

• zvládat prostorovou orientaci a prostorové vztahy – 
vpravo, vlevo,nahoře, dole

• sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky, samostatně 
a smysluplně odpovědět na otázku

• provádět jednoduché pohyby podle říkanky

Orientujeme se v prostoru, procvičujeme pohotovou reakci – běháme v prostoru a na tlesknut uuěláme udep. 
Grafomotorika – procvičujeme správný úchop tužky. Dět kreslí na arch papíru spouní oblouky (zvonek cinká). 
Doprovázejí kreslení slovy CINK,CINK.
Básnička s pohybem:
V zemi malé semínko,                                                dřep
spinká jenom malinko.
Kuyž sluníčko zasvít,
začne pěkně klíčit.                                                     pomalu zvedají ruce nad hlavu
Klíčí stále výš a výš,                                                     zvednou se pomalu do stoje
až poupátko uviuíš.                                                     ruce sepnuté nad hlavou
A pak z toho poupěte                                               
náuherný květ vykvete.                                              roztáhnout ruce

Poslech poháuky a práce s poháukou – viz níže
Procvičování prostorových pojmů vpravo,vlevo, nahode,uole – rozuělte skláuáním papír na čtvrtny a uět 
poule vašich pokynů pokláuají hračky uo jeunotlivých sektorů.
Zrakové rozlišování – najui, co uo dauy nepatdí (viz pdíloha).
Procvičujeme počítání a pojmy malý-velký (viz pdíloha).
Rozvíjejte slovní zásobu uět pomocí hry Z nebe slunce viuí svět,pověz.....(jméno uítěte),co všechno může 
uviuět.

Umožněte uětem objevovat poumínky pro růst rostlin. Nejlepší pro pozorování je dedicha,začíná klíčit a růst 
velmi rychle. Až buue dedicha uost vysoká, můžeme ji nastdíhat na chleba a uuělat ochutnávku.

Zkuste s uětmi vytvodit obrázek s tematkou jarních kytček..

Objevujte s uětmi rozmanitost světa pdírouy, objevujte znaky nastupujícího jara,nový život na větvičkách,v 
trávě – život brouků,mravenců a jiných urobných živočichů.
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Sluničko už pěkně hřeje, lechtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co nevidí? Malinkatou, 
bílou hlavičku. „Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko.“ Sněženka se 
protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak tak lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna. 
„Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev, jako luční kvítí.“ Sluníčko se trochu diví, ale proč ne, říká si. 
A zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. Skřítek malíř štětce chystá, na paouček pospíchá. Všechny barvy z 
celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu. Celý les jen němě zírá na tu 
malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom jak rozmytá kraslice. Do lesa se 
vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí. Chtěly najít sněženku, první jarní květ. 
Naše kytička se těší. Volá na ně: „Já jsem tady!“ Jak ji můžou nevidět? Děti smutně odcházejí. I na kytičku 
padl smutek. Co že si mě nevšimly? Jak to, že mě neviděly? Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu. „Tolik 
krásných barev mám, jak pro celou zahradu!“ Navečer se snesla rosa, po ní přišel déšť. Sněženka se 
vykoupala, všechny barvy voda vzala. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat. 

Co si sněženka přála? 
Splnilo se jí to? 
Když pak měly dět najít sněženu, proč ji najít nemohly? 
Byla pak smutná, když jí déšť smyl všechny barvičky ze sukénky?





 


