
Duben – „Jarní čas“ 
 
 
Záměr Příklady konkrétních činností 
  
Rozvoj sociálního cítění  
vzájemné vztahy k ostatním dětem, 
respektování pokynů  dospělých vzhledem 
k vlastní bezpečnosti 

- popis kamaráda a co na něm mám rád 
- zopakování bezpečnosti při hrách venku 

upevňování vztahů mezi dětmi navzájem, 
vzájemná pomoc a spolupráce, respektování 
se navzájem 

- práce ve dvojicích na projektu pro klubovnu 

  
Hudební výchova  
rytmická deklamace slov a říkadel o 
zvířatech, opakování písní s pohybovým a 
instrumentálním doprovodem; potlesky, 
podupy 

- říkadla: „Není lepší jako z jara, Franta Rasů, 
Ho, ho, krávy dó, Stará bába čarovala, atd.“ 

procvičovat schopnosti sluchu pro zvuky, 
rozlišování barvy zvuků a tónů 

- sluchové hry – „Na chleba“, „Na obra a 
trpaslíka“ 
- délka, síla, výška tónů 

opakování písní o jaru s využitím dětských 
hudebních nástrojů – triangl, rolničky, 
dřívka.. 

- „Jaro je tu“, „Jaro už čaruje“ 

nácvik nových písní - „Čarodějky“, „Pět ježibab“ 
  
Výtvarná výchova  
modelování - hospodářská zvířata – prsty vytahovat 

detaily, ocásek, rohy… 
využití přírodního materiálu k výzdobě 
klubovny 

- věnce z proutků, pomlázky 

výroba čarodějnice - využití textilu 
tématické kresba na základě dojmů 
z vycházky 

- první jarní květiny apod. (přecházet od 
kresby štětcem k plošnému nanášení barev) 

  
Tělesná výchova  
cvičit sportovní chůzi v přírodním terénu 
s lehkou zátěží 

- výlet 

procvičovat sportovní běh o závod z vysokého 
startu na 10 – 20 m 

- závody ve sprintu 

procvičovat správné provedení skoku do 
dálky 

- soutěž (skok z místa, trojskok, s rozběhem) 

  
Lesní výchova - druhy slavnostních ohňů (hranice, pyramida, 

pagoda) a jejich sestavování 
  



 
Rozvíjení poznání  
rozhovory – kdybych se ztratil (a) - pamatování si adresy, čísla telefonu na 

maminku nebo tatínka 
řešení problémů - z několika cest vybrat tu, 
která vede k cíli 

- bludiště na hřišti 

samostatnost, nebojácnost, odvaha, 
obezřetnost a ochrana vlastního zdraví 

- hra: „Co bych dělal, kdyby…“ 

lidové zvyky a tradice – vyprávění, četba, 
rozhovory, ilustrace 

- pálení čarodějnic  

  
Rozvoj komunikace a jazykové činnosti  
posilování přirozených poznávacích citů - 
rozhovory a vyprávění o pozorovaném 

- pozorování v přírodě: první jarní květiny, 
pupeny na stromech a vyprávění o tom 

nácvik básně - „Duben“ 
  

Poznámky, hry, atd.: 
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