
Únor – „Příroda spí pod sněhem“ 
 
 
Záměr Příklady konkrétních činností 
  
Rozvoj sociálního cítění  
spolupráce při kolektivních pracích  - stavění sněhuláků, modelování ze sněhu, 

apod. 
  
Hudební výchova  
pohybová improvizace na hudbu - tanec na reprodukovanou hudbu 
vytleskávání a vydupávání rytmu, vyjádření 
třídobého taktu hrou na tělo 

- v kruhu - pochodování, tleskání a pleskání 
na píseň v tříčtvrťovém rytmu 

opakování písní se zimní tématikou - „Medvěd v zimě spí“, „Sněhulák“ 
rytmická deklamace, deklamace slov a říkadel  
nácvik písní - „Jak se skládá písnička“, „Ukolébavka pro 

Vojtíška“ 
  
Výtvarná výchova  
rozvíjení dovedností v oblasti jemné motoriky - volné trhání větších i menších kusů měkčího 

papíru - zasněžené pole, zahrada, louka 
- vytrhávání podle předkresleného tvaru – 
sněhulák, sněhové koule, apod 

výtvarná činnost - „Krmítko“ - práce s látkou (vystřihnutí 
ptáčka a proužků, proužky nalepíme do tvaru 
krmítka, dolepíme ptáčka a semínka)  

kolektivní práce - „Zasněžená vesnice“ – výroba domků 
z papírových krabiček od čajů, sirek apod., 
jejich lepení na podklad, mezi domy lepení 
vaty = sníh 

práce s modelínou - zimní tématika (sněhulák, sáňkujeme, 
bobujeme,…) 

  
Tělesná výchova  
sezónní činnosti - sáňkování, bobování 
nácvik skoku jednonož z místa přes překážku 
na zemi 

- soutěž – postupné zvyšování překážky 

učit děti pohotově reagovat na složitější 
pravidla při honičkách 

- hry se životy, s fáborky, apod. 

  
Lesní výchova - luštění šifer a rébusů 
  



 
Rozvíjení poznání  
všímat si počasí a přírodních jevů (sněží, 
sněhové vločky, vítr, který ohýbá stromy, 
jinovatka na větvích, barva slunce, třpyt sněhu 
apod.), skupenství vody 

- pozorování tání ledu na kamnech a mimo 
kamna 
- objem sněhu (ledu)  x objem vody 

  
Rozvoj komunikace a jazykové činnosti  
rozvíjet souvislé vyjadřování metodou 
rozhovoru 

- hra „Minutový rozhovor“ dvou účastníků na 
dané téma (př.: Jak ježci tráví zimu.) 

pomocí otázek vést děti k rozhovoru o 
zvířatech, jejich způsobu života za polárním 
kruhem, vymýšlení příběhů o nich 

- píšeme příběh o eskymákovi, jeho dětech a 
lovu tuleňů 

vytváření základů pro práci s informacemi, 
chápání pojmů a rozvíjení poznatků  

- hra „Na pravdu” – rozhodnout o pravdivosti 
či nepravdivosti tvrzení; řešení problémových 
úkolů, slovně zdůvodnit své rozhodnutí  
(téma: příroda, zvířata, počasí) 

nácvik básně - „Únor“ 
  

Poznámky, hry, atd.: 
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