
 

 

Aktuální příprava 

 

Téma: Co v zimě děláme rádi? Týden (datum): 17. - 21.2. 2020   

 

Organizační poznámky:  

Vytvořit příjemné a harmonické prostředí, ve třídě i venku, kde se bude dětem hezky pracovat a budou se cítit 

bezpečně. Společné uvedení tématu, rozvíjení všech inteligencí přirozenou formou, vzájemný soulad a propojení 

témat. Nenásilné zapojení všech dětí do aktivit. Motivace dětí k činnostem. 

PONDĚLÍ – úvodní kruh k tématu, zaměření na řízené činnosti, aktivity spíše ve třídě 

ÚTERÝ – ČTVRTEK – centra aktivit, nabídnuté koutky, samostatné činnosti 

PÁTEK – závěrečný hodnotící kruh, hodnocení všech činností, zaměření na pobyt venku 

 

Činnosti vztahující se k tématu vedené/řízené učitelkou: 

 

 

 

Ve třídě 

PROSTOROVÁ INTELIGENCE 

• Společná tvorba zimních motivů z kostek – 

sněhulák, vločka, rukavice – použití 

vhodných barev pro každý motiv 

 

SOCIÁLNÍ INTELIGENCE 

• Společný „brainstorming“ na téma zimních 

aktivit, co vše nás na toto téma napadne, 

zapisování všech nápadů na velký balicí 

papír 

 

INTRAPERSONÁLNÍ INTELIGENCE 

• Společné naladění se na zimní aktivity při 

degustaci výborného zahřívacího čaje a 

sušenek 

 

VERBÁLNÍ INTELIGENCE 

• Doplňování otevřených vět: 

• „V zimě nosíme na hlavě…“ 

• „Když je sníh, stavíme…“ 

• „Z nebe padají…“ 

 

HUDEBNÍ INTELIGENCE 

• Opakování zimních písniček, nová písnička 

„Sněhulák“ – použití dřevěných nástrojů pro 

vytvoření orchestru 

 

PŘÍRODNÍ INTELIGENCE 

• Vytvoření koulí z bílého papíru (musejí být 

pořádně zmačkané, aby hezky lítaly…) 

 

TĚLESNĚ-KINESTET. INTELIGENCE 

• JÓGOVÁ KOULOVAČKA – vypuknutí 

koulovačky z připravených papírových koulí 

 

 MATEMATICKO-LOGICKÁ 

• Rozdělování aktiv na letní a zimní 

 

Venku 

PROSTOROVÁ INTELIGENCE  

• Tvorba různých zimních motivů ve 

venkovním prostředí – z nalezených 

materiálů v přírodě… 

 

SOCIÁLNÍ INTELIGENCE 

• Společná příprava na vypuknutí 

olympijských her 

 

INTRAPERSONÁLNÍ INTELIGENCE 

• Hledání oblíbeného zimního místečka 

v přírodě… 

 

VERBÁLNÍ INTELIGENCE 

• Diskuse na téma zimních radovánek, co vše 

rádi v zimě venku děláme… 

 

HUDEBNÍ INTELIGENCE 

• Opakování zimních písniček v přírodě, 

vyťukávání rytmu pomocí klacíků 

 

PŘÍRODNÍ INTELIGENCE 

• Tvoření olympijských kruhů z přírodních 

materiálů – šišek, větviček, kamínků… 

 

TĚLESNĚ-KINESTET. INTELIGENCE 

• ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY – užij si 

pořádnou zimní olympiádu na hřišti, vyber 

si disciplíny, kterých se budeš chtít zúčastnit 

a pořádně si to užij! 

 

MATEMATICKO-LOGICKÁ 

• HORKÉ KŘESLO – hra, kdy jeden z nás 

myslí na nějaký zimní sport a ostatní se 

dotazují, může se odpovídat pouze ANO/NE 

 



Samostatné činnosti dle volby dětí  

(nepřímo řízené) 

 

Každá z činností respektuje tyto zásady: 
• Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně. 

• Činnost je založena na spolupráci dětí. 

• Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu. 

• K činnosti si samy děti volí pomůcky, materiály. Samy si potřebné materiály přichystají i 

uklidí. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Prostorová inteligence 
Sociální inteligence 

KRUHY Z KOSTEK 

- Vytvoř olympijské kruhy z kostek 

- Pro každý kruh použij správné barvy kostek 

- Spoj kruhy dohromady 

- Můžeš tvořit dále podle své fantazie (třeba sněhuláka) 

DIDAKTICKÉ PEXESO – ZIMNÍ 

SPORTY 

- Zopakuj si všechny sporty na 

kartičkách 

- Přizvi kamaráda a zahrajte si společně 

pexeso 

 

 

 

 

 

 

Verbální inteligence Hudební inteligence 

SNĚHULÁK 

- Zopakuj si novou písničku o 

sněhulákovi 

- Použij oblíbené hudební nástroje 

ZIMNÍ OBLEČENÍ 

- Prohlédni si nabídnuté encyklopedie 

a popovídej o tom, co vše nosíme na 

sobě v zimě, aby nám bylo teploučko 

- Přiřaď jednotlivé druhy oblečení 

k počáteční hlásce 

Téma: 

 

CO V ZIMĚ 

DĚLÁME RÁDI? 

Tělesně-kinestická inteligence Přírodní inteligence 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 

- Zopakuj si disciplíny v zimní olympiádě 

- Vyber si oblíbené stanoviště a zasportuj si 

- Snaž se disciplínu zvládnout, jak nejlépe 

dovedeš  

AJURVÉDSKÝ ZAHŘÍVACÍ ČAJ 

- Uvař si svůj ideální zimní čaj z ajurvédského 

koření 

- Nakrájej si jablíčka a poté přidej zahřívací 

koření – skořici, hřebíček, kardamon… 

- Čaj si můžeš v klidu vypít v meditačním 

koutku (intrapersonálním) 

Matematicko-logická inteligence Intrapersonální inteligence 

ZIMNÍ A LETNÍ AKTIVITY 

- Prohlédni si pozorně kartičky s různými 

aktivitami 

- Rozřaď aktivity na ty, které děláme spíše 

v zimě a na ty, které spíše v létě 

 

CO TĚ V ZIMĚ POTĚŠÍ? 

- Udělej si příjemnou zimní chvilku 

v relaxačním koutku 

- Zahřej se čajem, nebo některým ze 

zahřívacích olejů – skořice, zázvor, 

hřebíček, kardamon… 



POMŮCKY: 

 

• tabule 

• křídy 

• jablíčka 

• koření – skořice, kardamon, zázvor, hřebíček… 

• encyklopedie s oblečením 

• kostky 

• didaktické pexeso 

• kartičky se sporty 

• bílý papír 

• pastelky 

• dřevěné hudební nástroje 

• písničky 

• jógové pomůcky 

• pomůcky na zimní olympiádu 

• přírodní materiály – šišky, klacíky… 

• zahřívací oleje 

 

 

ZAČLENĚNÍ RODIČŮ DO SPOLUPRÁCE K DANÉMU TÉMATU: 

 

• jablíčka 

• koření – skořice, kardamon, zázvor, hřebíček… 

• bílé papíry 

• cokoliv na zimní olympiádu 

• kniha s oblečením 

• cokoliv dalšího tematického  

 

 


