
Týdenní plán 
Třída „Sluníčka“      

  

Téma týdne: Život v trávě, u potoků a u rybníků 

 
Ranní kruh: 
- Povídáme si o zvířatech a 
drobných živočiších, kteří žijí u 
vody nebo na louce. 
- Proč necháváme žít živé tvory a 
neubližujeme jim? 
 

Vnímat řád světa, jeho různorodost 
a pestrost. 
Rozvoj smyslového vnímání. 
Rozvoj poznatků o ochraně 
přírody. 

Čteme dětem: 
„Honzíkova cesta“ – rozvíjíme 
kladný vztah k dětské literatuře. 
 
 
 

 

Dítě a jeho tělo 
Procvičujeme obratnost, odvahu a rovnováhu. Z lehu stoj na lopatkách – svíčka, ze dřepu uchopit v podkolení 
– kolébka. Procvičujeme chůzi vzad, orientujeme se v prostoru. Cvičení motivujeme zvířátky (skáčeme jako 
žáby, procházíme se jako čápi, chodíme jako kachny apod.). PH – „Pan čáp ztratil čepičku“, PH – „Zvíře nebo 
květina“. Rozvíjíme sluchové vnímání – podle sluchu rozeznáváme zvuky zvířat, ale hádáme i běžné zvuky 
kolem nás – hra „Co se stalo?“. Procvičujeme stříhání, lepení – vyrábíme zvířátko z ruliček od toaletního 
papíru. Vyplňujeme pracovní listy a pracovní sešity. 

Dítě a jeho psychika 
Objevujeme život živočichů žijících kolem potoků, řek a rybníků. Třídíme obrázky zvířat – „Hádej, kde žije“.  
Určujeme první hlásku, zkoušíme poznat i poslední hlásku ve slově. Poznáváme vizuální podobu písma – 
vyhledáváme stejná písmena podle vzoru, skládáme slova. Upevňujeme barevné představy. Procvičujeme 
pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, řadové číslovky. Snažíme se porozumět hádankám. 
 

Dítě a ten druhý 
Jak chráníme bezpečí své i druhých, co může být pro nás nebezpečné? Nebezpečí pro samotné dítě v lese, u 
řeky apod. Spolupracujeme ve dvojicích při hře „Najdi zvířecího kamaráda“. Pracujeme s tématem na 
interaktivní tabuli – spravedlivé střídání při plnění úkolů. Společně si zkusíme pokus „Plave nebo se potápí?“ 
 

Dítě a společnost 
Povídáme si o tom, jak je krásné obklopovat se přírodou, být ve společenství zvířátek ve volné přírodě, ale 
vědět, že některá z nich nám mohou způsobit bolest a zranění. Uvědomujeme si ochranu před bodnutím 
hmyzem – komárem, klíštětem. Na druhou stranu známe i užitečný hmyz – význam včel. Na obrázku si 
ukážeme vývoj motýla. 

Dítě a svět 
Jaký význam má čistá voda? Povídáme si o významu vody v životě člověka. Může se pít voda z potoků a řek? 
Proč ne, jak se stane pitnou? Jak funguje čistírna odpadních vod? 
 

 

Akce týdne 
Testování dětí v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den 
nástupu do MŠ). 
 
 

Činnosti venku 
Pozorujeme změny v přírodě. Snažíme se trávit co 
nejvíce času venku. Podnikáme vycházky do okolí MŠ,  
využíváme herní prvky na naší zahradě. Hrajeme hru 
„Rybičky a rybáři“. 

 

na období od 26.-30.4.2021 
 



 

 

 



 

 

 


