
Třídní plán: 11. 5. – 15. 5. 2020                   Koťata     

Téma: Svět kolem nás 

Podtéma: Svět zahrad – jaro v zahradě (květiny, stromy, zelenina) 

Klíčová kompetence: Kompetence k učení 

 klást otázky a hledat na ně odpovědi, aktivně si všímat, co se kolem něho děje; chtít 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznávat, že se může 

mnohému naučit, radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 

Vzdělávací 

oblast 
Rozvíjení 

gramotnosti 

Očekávaný výstup – cíl a obsah 

 
Dítě a jeho tělo 

Pohybová 
Přírodovědná 

 

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (práce 

na zahradě…) 

Hra na zahradníka – pomoc při práci v zahradě (zalévání květin, 
okopávání, pletí, podle možnosti)  
pokud nemáte zahrádku – zalévání květin v domácnosti, 
přesazování rostlin. 
Setí hrášku, fazole…. – do průhledného kelímku od jogurtu si dítě 
nasype hlínu. Prstem utvoří jamku a vloží semínko hrachu. Zasype 
a zalije a odnese na okenní parapet. Potom samostatně zalévá a 
sleduje růst rostliny. Až vyklíčí a poporoste, může přesadit rostlinku 
do záhonu na zahradě. 
https://decko.ceskatelevize.cz/moje-zahradka - díl „Co se děje ve 
skleníku“  odkaz 

                                      
Dítě a jeho 
psychika 

Čtenářská 

Matematická 

 

Sledovat, vyprávět příběh, pohádku  

O řepě – vyprávění jednoduché pohádky podle obrázků 

Pracovní list – Kdo stojí za řepou první, poslední, za pejskem, 
před vnučkou 

Pohádka „Křemílek a Vochomůrka“ – „Jak zasadili semínko“ 
https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U odkaz 

 
Dítě a ten 
druhý 
 

 

Pohybová 
Přírodovědná 

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat 

své představy pomocí různých výtvarných dovedností -  

používat barvy, modelínu 

„Kvetoucí strom“ – malba vodovými barvami. otisk víčka z pet lahve, 
korku – od vína, prstu-podle možností (vzor- příloha) 

„Tulipán“ – otisk vidličkou (vzor- příloha) 

 
Dítě  
a společnost 
 

 
Pohybová 
Přírodovědná 

 

Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně 

pohybových činností (zazpívat píseň, pohybově 

ztvárnit píseň) 

Čížečku, čížečku – píseň s pohybem 

https://www.youtube.com/watch?v=uFoNfd2MTaQ odkaz 

 
Dítě a svět 

Přírodovědná 
Počítačová 

 

Osvojovat si elementární poznatky o okolním 

prostředí, které jsou dítěti blízké, zajímavé a jemu 

pochopitelné a využitelné pro další učení a životní 

praxi 

https://decko.ceskatelevize.cz/moje-zahradka - díly: Jabloňka,  Zelenina 
na zahrádce 
+ interaktivní hra: „Moje zahrádka“ 

Modrá, žlutá, červená (píseň o jaru) – květiny 
https://www.youtube.com/watch?v=s1YipwLBzig - odkaz 

https://decko.ceskatelevize.cz/moje-zahradka
https://www.youtube.com/watch?v=z6VGOa1YR0U
https://www.youtube.com/watch?v=uFoNfd2MTaQ
https://decko.ceskatelevize.cz/moje-zahradka
https://www.youtube.com/watch?v=s1YipwLBzig


Popiš obrázky pouze slovně   - pro předškoláky 

 



Pohádka o řepě 

Dědeček zasadil řepu. Řepa rostla a rostla, až byla veliká převeliká. Na podzim chtěl 

dědeček řepu sklidit. Táhl, táhl, ale vytáhnout nemohl. Zavolal na pomoc babičku. 

Táhli, táhli, vytáhnout nemohli. Zavolali na pomoc vnučku. Táhli, táhli, řepu vytáhnout 

nemohli. Zavolali na pomoc pejska. Táhli, táhli, řepu vytáhnout nemohli. Zavolali na 

pomoc kočičku. Táhli, táhli, řepu vytáhnout nemohli. Zavolali na pomoc myšku. Táhli, 

táhli …. a řepu vytáhli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 



 



 



 

Kvetoucí jarní keře na zahradě 

 

Magnolie 

Zlatý déšť - Zlatice 

Rododendron 



 

Jarní květiny - záhon 

 

 



 


