
O JARU – informace pro rodiče  

Úterý - pátek 

 

Milí rodiče, 

v nabízených aktivitách navazujeme na Velikonoce – svátky jara. Již tradičně motivujeme děti 

básničkou a poté z ní vyvozuje nejrůznější činnosti, zaměřené na všechny oblasti vzdělávání 

dětí v předškolním věku (pohybové, pěvecké, poznávací, řečové, předčtenářské a 

předmatematické, sociální a environmentální dovednosti). 

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte a 

prostředí. 

1. Jaro vyšlo do světa 

• Dítě si rozvíjí slovní zásobu, osvojuje si pravidla rozhovoru – počká, až druhý domluví, 

pojmenovává vlastnosti, tvoří protiklady (lenivý – pilný), samostatně vypráví pohádku 

• Dítě se učí soustředit, rozlišovat roční období a jejich typické znaky, řešit problémy, myslet 

kreativně, nechává se získat pro záměrné učení 

• Dítě kreslí, maluje, výtvarně vyjadřuje své představy, správně drží kreslící materiál (špetkový 

úchop) 

2. Jak se chodí do světa 

• Dítě si osvojuje pravidla rozhovoru, počká, až druhý domluví, rozvíjí si slovní zásobu, 

samostatné vyjadřování vlastních myšlenek 

• Dítě získává zkušenosti s prací s informacemi, utváří si základy pro počáteční čtení, psaní a 

počítání, seznámí se a rozlišuje některé symboly, číslice, rozlišuje a používá základní 

prostorové pojmy (nahoře, dole, vedle, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, mezi) 

• Dítě se postupně vyzná a orientuje ve svém blízkém okolí 

• Dítě zvládá samostatné oblékání, svlékání, ukládání věcí 

• Dítě prožívá radost ze společných činností, získává pocit sounáležitosti s rodinou 

3. Levá, pravá 

• Dítě se učí rozlišovat pravou a levou stranu na vlastním těle, v prostoru vzhledem k nějakému 

předmětu 

• Dítě se soustředí, zapamatuje si krátkou říkanku 

• Dítě prožívá radost ze společných činností, získává pocit sounáležitosti s rodinou 

• Dítě se orientuje v číselné řadě 1 – 6, chápe číslo jako počet prvků, porovnává, že například 

5 je více než 4, chápe jednoduché souvislosti 

• Dítě si rozvíjí slovní zásobu, porozumění a používání slov v běžné mluvě, chápe jednoduché 

hádanky a vtipy 

• Dítě si procvičuje uvolňování zápěstí, správné držení kreslícího materiálu, využívá k řešení 

problému různé materiály, myslí tvořivě 

4. Barevná paleta 

• Dítě rozvíjí kreativní, tvořivý způsob řešení problémů, úkolů, poznává a pojmenovává barvy 

a jejich odstíny, využívá a kombinuje nejrůznější materiály 

• Dítě se učí dávat věci do souvislostí, využívat vlastní zkušenosti a navazovat na ně 



• Dítě získává zkušenosti s prací s informacemi, utváří si základy pro počáteční čtení, psaní a 

počítání, seznámí se a rozlišuje některé symboly, číslice, rozlišuje a používá základní 

prostorové pojmy (nahoře, dole, vedle, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, mezi) 

 

5. První, poslední 

• Dítě se učí chápat základní časoprostorové pojmy, orientuje se v řadě (první, poslední), 

v časových údajích (dny v týdnu, měsíce v roce, činnosti během dne) 

• Dítě si uvědomuje, že je součásti rodiny, má v ní své místo a roli 

• Dítě se učí záměrně vybavovat z paměti (pohádka a její dějová posloupnost), učí se 

vyjadřovat vlastní myšlenky, nápady 

6. Leze, leze brouk 

• Dítě zvládá základní pohybové dovednosti, vyrovnává svalové dysbalance při lezení po 

čtyřech, pohybuje se koordinovaně a jistě, vyhýbá se překážkách, orientuje se v prostředí 

7. Motýl, včelka, čmeláček 

• Dítě získává základní poznatky o životě v přírodě, o hmyzu a souvislostech života lidí 

s přírodními zákony (na jaře ožívá příroda, probouzí s hmyz, rodí se nový život) 

• Dítě si rozvíjí slovní zásobu, správnou výslovnost, nové pojmy začleňuje do běžné mluvy,  

• Dítě si rozvíjí pěvecké dovednosti, dodržování rytmu, vědomě ovládá dech, procvičuje si 

správnou artikulaci 

• Dítě prací s knihou získává základní předčtenářské dovednosti, sleduje očima zleva doprava, 

vnímá úlohu ilustrace 

• Záměrně si vybavuje z paměti (pohádky o hmyzu) 

8. Maluji, maluji… 

• Dítě se spontánně výtvarně projevuje, vyjadřuje vlastní myšlenky, nápady a představivost, 

okomentovává je, správně drží kreslící materiál, umí zachytit tvar motýla, včely…. 

• Dítě se učí kreativně využívat a kombinovat materiály k vyjádření vlastní představy a fantazie 

• Dítě se učí udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce  

9. Jarní procházka 

• Dítě se soustředí a záměrně pozoruje, všímání si dění ve svém okolí, orientuje se ve svém 

okolí 

• Dítě získává základní poznatky o životě v přírodě, o hmyzu a souvislostech života lidí 

s přírodními zákony (na jaře ožívá příroda, probouzí s hmyz, rodí se nový život), 

charakterizuje jaro základními rysy 

• Dítě se učí prezentovat vlastní myšlenky a nápady, pracuje s myšlenkovou mapou, učí se 

spolupracovat, domlouvat se, rozdělit si práci, seznamuje se s opisem slov, získává 

předčtenářské dovednosti 
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