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INTEGROVANÝ BLOK ŠVP:   PROBUDÍME PŘÍRODU 

TÉMA NA TENTO TÝDEN  Pojďme  na  koledu 

ROZVÍJENÁ OBLAST:  Kognitivní dovednosti 

 

JAK BYCHOM TO DĚLALI VE ŠKOLCE? 
 

1. Procvičovali bychom řízené dýchání a trénovali jazýček: Zkusíme foukat do 

čistého papírového kapesníčku, který držíme zlehka za jeden cíp. Nafoukneme 

několikrát tváře a prudce pak vyfoukneme vzduch. Poté zkusíme fouknout jako 

lehký jarní větříček.  Zkoušíme vyslovovat hlásku "Ž"  v různých slovech: žába-

žabička, žebřík – žebříček, kužel-kuželka, žužlám bonbón žužu 
 

2. Poslechli bychom si (pročetli) něco o tradicích na Velikonoce: 

 

Milý rodiče, první dva odkazy jsou pro Vás, kteří máte děti zvídavější či 

pro ty, kteří byste chtěli svým dětem rozšířit znalosti nebo se jen 

společně podívat na video či obrázky a samy si některé tradice 

připomenout. A sami pak vyberte, co je Vám nejbližší. 

 

Poslední odkaz je na dětský pořad: "Kostičky" - kde tvůrci jednoduchým 

způsobem dětem ukáží, co se v přírodě děje na jaře a také je seznámí se 

základními velikonočními tradicemi - formou pro předškolní děti ...a Vy si v 

klidu můžete vypít kafíčko, či se s dětmi společně podívat :-) 

 

https://velikonoce.nasesvatky.cz/tradice 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6xc8WKg7JtQ 

 

 

A abychom nezapomněli na malé koledníky, můžete se spolu doma naučit, 

nebo si jen zopakovat některou z velikonočních koled: Každému z nás se líbí 

jiná, někteří si v rodině "předávají jen tu svou" a někteří mají rádi "novinky".  

Proto je níže odkaz, kde si vyberte nějakou velikonoční koledu a spolu se svými 

ratolestmi se ji naučte či zopakujte... Pro akční :-) můžete si do rytmu 

vytleskávat, či podupkávat  :-)   

http://www.vasedeti.cz/rodina-a-vztahy/tradice-a-zvyky/velikonocni-koledy-a-

basnicky/ 
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Nakonec nás čeká pracovní list "jednotažka" - jak již z názvu vyplývá - je 

třeba obkreslit obrázek jedním tahem. Ti malí to mohou zkusit jen prstem, 

ti větší pak pastelkou: 
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