
 

 

Týdenní plán:18.-22.5.2020     Oddělení: KOŤATA 

Téma:Svět kolem nás 

Podtéma: Svět polí a luk-rostliny, hmyz. 

Klíčová kompetence:       Činnostní a občanská. 

Pochopit, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým 

chováním na něm podílí a že je může ovlivnit. 

Vzdělávací 

oblasti 
Gramotnosti  Úkol a obsah 

Dítě a jeho 

tělo 

,Pohybová. 

Sociál. 

Čtenářská 

Přírodov. 

Rozlišovat, co prozpívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, 
aby v situacích běžných a známých neohrožovalo zdraví, 
bezpečí a pohodu svou ani druhých. 
 
pohybová hra "Včelka a motýlek" – nejdříve si dítě 
vystřihne z barevných papírů kytičky- na zemi jsou 
položené barevné kytičky, děti létají kolem a když se 
zastaví píseň, děti si stoupají jen na ty květiny (barvu), 
kterou určí paní učitelka - rodiče 

Dítě a jeho 

psychika 

Přírodov. 

Čtenář. 

Sociál. 

Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a 
kulturních krás i setkávání se s uměním. 
„ Na tý louce zelený“- píseň -zpívání  
https://www.youtube.com/watch?v=Jk1c6T81Uks – rozklikněte zde 

Dítě a ten 

druhý 

Sociál. 

Přírodov. 

Čtenář. 

 Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného 
soužití, chovat se citlivě a ohleduplně. 
 
„ Jarní báseň“-báseň s omalovánkou – rozhovor o 
tom, jak se chovat v přírodě  (příloha) 

Dítě a 

společnost 

Polytech. 

 

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých technik a výtvar.dovedností-
tvořit z papíru. 
„ Větrník“- z papíru  
 https://www.youtube.com/watch?v=qal15n9B6TY- Návod na výrobu  

 

Dítě na svět 
Přírodov. 

Sociál. 

Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho 
okolí chovají, ovlivňuje vlastní zdraví i životní prostředí. 
Poznávání květin, hmyzu a zvířat, se ktarými se 
mohou na louce setkat. (příloha) 
Tématická vycházka na louku a do přírody 
 

 

    Pracovní listy: v příloze 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk1c6T81Uks
https://www.youtube.com/watch?v=qal15n9B6TY


Jarní louka – báseň  s  omalovánkou            

Jiří Žáček 

 

Šla Markétka na louku, 

Stál tam zajíc v klobouku.  

Včely už se třásly na med, 

Tráva byla jako samet. 

 

Zahrála si na chvíli 

Na honěnou s motýly. 

Zasmála se: - To mě baví! 

Mrklo na ni oko paví. 

 



Zvířata na louce – krtek,  zajíc, syslové, poštolka a myš, srna 

 

  



 Hmyz na louce -  včela, čmelák, kobylka, pavouk,  paví oko, beruška , mravenec  



Luční květiny – pampeliška, sedmikráska, fialka, zvonek, pryskyřník (jedovatý!) 

 

 

 

 

  



 


