
TEMATICKÝ PROJEKT: 

Šablona pro přípravu tematického projektu v MŠ s programem Začít spolu 

Základní informace o tematickém projektu 

Název integr. bloku: „Nový rok a zimní radovánky“ 

Název dílčího tématu: Rytmy zimy 

Věková skupina dětí: 3-6 let (školka) – úkol a 

2-3 let (miniškolka) – úkol b 

1-2 roky (jesličky) – úkol c 

Vzdělávací cíl/cíle: Propojit velmi přirozeně všech pět vzdělávacích oblastí – Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho 

psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět a rozvíjet přirozeně všechny 

klíčové kompetence. Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti, rozvoj užívání všech smyslů, 

rozvoj komunikativních dovedností a slovní zásoby, orientace ve škále základních 

emocí, jejich rozeznání a harmonizace, rozvoj tvořivosti, rozvoj schopnosti 

sebeovládání, rozvoj sebe sama, rozvoj pozitivních citů, rozvoj kooperativních 

dovedností, seznamování s místem a prostředím kolem nás – vytvoření vztahu 

k němu. 

Organizační poznámky: Vše mít dopředu velmi dobře promyšlené a připravené. 

Spolupráce s rodiči/komunitou 

Ranní úkoly: 

(Formulujte každý úkol 

jako instrukci) 

1. Najděte mezi obrázky vše, co patří k zimě. 

2. Postavte s rodiči sněhuláka podle vaší fantazie. 

3. Najděte rozdíly mezi obrázky. Kolik jste jich našli? 

4. Vytvořte sněhovou vločku. 

5. Zahrajte si zimní sudoku. 

Náměty na zapojení 

rodičů: 

1. Vatové tampony, vatové tyčinky do uší. 

2. Kostýmy z ledového království. 

3. Kostkový cukr, jedlá sůl. 

Činnosti vedené (řízené) pedagogem 

 Seznam činností a otázek Pomůcky, zdroje, poznámky 

Společné činnosti ve třídě 

(Náměty do ranního 

kruhu, činnosti pro TV 

chvilky a další společné 

činnosti ve třídě) 

Úkoly a + b + c 

„Brainstorming“ 

„Co vše vás napadne, když řekneme „zima“? 

 

Evokační otázky: 

„Co je typické pro zimu?“ 

„Jaká máme roční období?“ 

„Co vše můžeme v zimě dělat?“ 

 

 

Čistý balicí papír, pastelky 

 

 

 

 

 



Pantomima – ZNAKY ZIMY 

- každý dostane jeden obrázek se zimní 

tematickou a zkusí pantomimou předvést, co se 

ukrývá na obrázku 

 

Pohybová hra – KOULOVANÁ  

 - děti se rozdělí do dvou družstev 

- prostor se páskem rozdělí na dvě poloviny 

- každé družstvo dostane stejný počet „sněhových 

koulí“ (papírové koule) 

- na pokyn začínají děti házet do hřiště protihráčů 

- na smluvený signál je hra ukončena 

- vyhrává družstvo, které má menší počet „koulí“ 

na své polovině hřiště 

 

Básnička s pohybem – VLOČKA 

První vločka, druhá, třetí (počítání na rukou) 

z nebe na zem právě letí. (ruce napodobují 

padající sníh) 

Jedna vedle druhé sedá, (dřep) 

volné místo ještě hledá. (otáčení hlavou) 

Na strom, střechu, silnici (vztyk) 

udělají čepici. (rukama dělat střechu) 

 

Básnička s pohybem – SNÍH  

Padá sníh, padá sníh,  

(Sedíme a prsty naznačíme padání sněhu.) 

pojedeme na saních. 

(Pokrčíme nohy a rukama se odstrkujeme vpřed.) 

Pojedeme z kopce dolů, 

(Kýveme trupem ke skrčeným nohám.) 

narazíme na stodolu. 

(Předkloníme se a rukama bouchneme o zem.) 

Padá sníh, padá sníh, 

(Opět naznačíme padání sněhu.) 

pojedeme na saních. 

(Vsedě se posunujeme dopředu.) 

 

 

 

 

 

 

Papírové koule, jógové pásky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pohybová hra – NA MRAZÍKA  

- jeden bude Mrazík (bude mít čepici či hůlku) a 

má za úkol všechny vás zmrazit 

- ostatní před ním budou utíkat, aby se ne jich 

nedotkl  

- koho se dotkne, ten se promění ve zmraženou 

horu 

 

Pohádka – KRTEK A SNĚHULÁK 

- četba příběhu o krtkovi a sněhulákovi 

 

Zimní hádanky a zimní písničky 

- opakování všech zimních písniček s klavírem 

- zvukomalba + pantomimika 

 

Pohádková jóga – LEDOVÉ 

KRÁLOVSTVÍ 

- setkáme se s Annou, Elzou, Olafem, Kryštofem, 

Svenem, Marshmallowem, Trolly 

- zachráníme království Arendelle před mrazem 

 

Čepice, hůlka 

 

 

 

 

 

 

 

Knížka s pohádkou 

Společné činnosti venku: Cestičky ve sněhu – LABYRINTY 

- vyšlapáváme cestičky ve sněhu 

- tvoříme labyrinty 

 

Koulovačka 

- opravdová venkovní koulovačka 

 

Stavení sněhuláka 

- vytvoření parádní sněhuláka se vším, co k němu 

patří 

 

 

Samostatné činnosti (dle volby dětí) v centrech aktivit 

Každá z činností respektuje tyto 4 zásady: 

1. Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně. 

2. Činnost umožňuje dětem spolupracovat. 

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

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



Centrum aktivity  Pomůcky, zdroje, poznámky 

Knihy a písmena 

(Školička) 

a) + b) PSANÍ PÍSMEN DO SNĚHU 

- napište prstem písmena z abecedy dle vzorů do 

sněhu (cukr, jedlá soda…) 

- můžete zkusit i krátká slova 

a) ZIMNÍ OBRÁZKOVÝ PŘÍBĚH 

- přečtěte si pomocí obrázků příběh o zimě 

- doplňte do příběhu správné obrázky 

Jedlá sůl, cukr, tácek, 

předlohové kartičky  

s písmenky 

 

Předloha s příběhem 

Hudba a) + b) + c) ZIMNÍ PÍSNIČKY 

- zopakujte si všechny zimní písničky  

- použít můžete hudební nástroje, či zimní tkaninu 

Hudební nástroje, tkanina  

Ateliér a) + b) + c) ABSTRAKTNÍ ZIMA 

- vyberte si barvy, které vám připomínají zimu 

- namíchejte barvy dle potřeby 

- namalujte zimu podle svých představ 

a) + b) + c) VLOČKA Z JEHLIČÍ 

- vezměte si malou větvičku jehličí a namočte ji do 

bílé barvy 

- barvu obtiskněte na modrou čtvrtku 

- „Vznikla Vám vločka?“ 

Temperové barvy, štětce, 

čtvrtka, paleta 

 

 

Jehličí, bílá barva, modré 

čtvrtky 

Dramatika a) + b) + c) PANÍ ZIMA 

- najděte všechno oblečení, šperky a další doplňky, 

které vám připomínají zimu 

- vyzdobte se jako „Paní zima“ a prohlédněte se 

v zrcadle 

- poté si můžete zatancovat a ukázat ostatním, jak 

vám to sluší 

Oblečení v zimních barvách, 

šperky a další doplňky 

Pokusy a objevy a) + b) POKUS S LEDEM 

„Led taje při teplotě 0°C. V zimě vidíme posypávat 

chodníky a silnice solí. Sůl totiž dokáže snížit 

teplotu tání ledu až hluboko pod bod tání tak, jak 

jej známe za obvyklých podmínek. Co takhle třeba 

závod dvou stejných ledových kostek (sněhu) v 

soutěži, která z nich se stane dřív louží vody?“ 

- připravte si dva kelímky, skleničky či nějaké jiné 

vhodné stejné nádoby 

- do každé z nich vložte jednu kostku ledu 

- led (či sníh) v jedné nádobě posypte špetkou soli 

Kelímky, led či sníh, sůl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- sledujte, jestli začnou tát obě kostky ledu stejně, 

nebo se některá z nich změní v kaluž vody dříve 

a) + b) + c) SNĚHOVÁ BOUŘE  

- do sklenice nalijte olej 

- trochu bílé barvy rozmíchejte v teplé vodě a 

přidejte to k oleji 

- můžete přidat také třpytky 

- po usazení vhoďte čtvrtku šumivé tablety a 

sledujte, co se stane 

 

 

Vyšší sklenice, rozmíchaná bílá 

barva v teplé vodě, olej, 

šumivé tablety, třpytky 

Domácnost a) + b) + c) SNĚHOVÉ KULIČKY 

- odměřte si 150g polotučného tvarohu, 40g 

strouhaného kokosu, 20g namletých mandlí a 10g 

medu 

- vše smíchejte dohromady a vytvořte těsto 

- dejte ho na 30 minut do lednice 

- z vychlazeného těsta rukama tvarujte kuličky 

- do každé kuličky zapracujte 1 mandli a kuličku 

pak obalte ve strouhaném kokosu. 

- hotové kuličky dejte alespoň na 5 minut vychladit 

do lednice 

Polotučný tvaroh, kokos, 

mandle, med, mísa, vařečka, 

digitální váha 

Dílna a) VÝROBA VLOČEK 

Natřete dřívka od nanuků na bílo a vyrobte z nich 

vločky (lepte lepidlem nebo stloukejte hřebíčky)  

Pomůcky: bílá barva, štětec, dřívka od nanuků, 

kladívko, hřebíčky, lepidlo 

 

Voda a písek a) + b) + c) POZNÁVÁNÍ TVARŮ VE SNĚHU 

- přiřaďte s kamarádem správně na své místo 

geometrické tvary tak, aby patřily do sněhového 

obtisku 

Dřevěné geometrické tvary, 

sníh 

Kostky a doprava a) + b) + c) LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 

- postavte z kostek ledové království 

a) + b) + c) SNĚHOVÁ VLOČKA 

- postavte z lega sněhovou vločku 

- zapojte svou fantazii a vytvořte různé tvary 

vloček 

Dřevěné kostky  

 

Lego 

Manipulativní a stolní hry a) + b) + c) SNĚHOVÁ VLOČKA 

- stavte pomocí vzoru sněhové vločky z různých 

materiálů 

Korálky, vatové tamponky, 

tyčinky, bambulky 

 



a) + b) + c) SNĚHOVÉ IGLÚ 

- postavte z kostek cukru iglú 

- přemýšlejte, kdo v iglú žije 

a) + b) ZIMNÍ PUZZLE 

- poskládejte s kamarády zimní puzzle 

- poznejte, co je na obrázcích znázorněno 

Kostky cukru 

 

 

Puzzle 

Jóga a) + b) ZAHŘÍVACÍ MASÁŽ 

- vyberte olejíčky, které mají zahřívací účinek 

- vyzkoušejte, která vůně vám je nejvíc příjemná 

- smíchejte pár kapek esenciálního oleje 

s rostlinným oleje 

- udělejte si vzájemně příjemnou masáž 

Podložky na jógu, esenciální 

oleje, rostlinný olej, mistička 

Školní zahrada a) + b) + c) SNĚHOVÁ KOULE 

- vytvořte ze sněhu sněhovou kouli 

- porovnejte koule mezi sebou a seřaďte je od 

největší po nejmenší 

Sníh 

 

 

 


