
TEMATICKÝ PROJEKT: 

Šablona pro přípravu tematického projektu v MŠ s programem Začít spolu 

Základní informace o tematickém projektu 

Název integr. bloku: „Konec zimy“ 

Název dílčího tématu: Masopust 

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. Vyjmenujte co nejvíce karnevalových masek. 

2. Poskládejte vystřihnuté části obličeje klauna.  

3. Nakreslete, co se vám vybaví, když se řekne karneval.  

4. Přiřaďte k sobě správné dvojice karnevalových masek.  

5. Najděte stejně znějící dvojice. Trénování sluchové paměti. 

6. Poskládejte puzzle postavy klauna. 

7. Vyberte zvířátko, které vede nejčastěji průvod. 

8. Ochutnejte masopustní koláčky. 

9. Nafoukněte jeden balónek. 

10. Spočítejte balonky na obrázku. Které barvy je nejvíce. 

Náměty na zapojení 

rodičů: 

1. Donesení silonek. 

2. Donesení karnevalových masek. 

3. Donesení dřevěných špachtlí. 

4. Donesení houbiček na nádobí. 

5. Donesení plechovek a gumiček. 

6. Donesení plastových krytů na hračky z kinder vajíček. 

7. Donesení různých druhů luštěnin. 

8. Donesení balonků. 



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“ 

- na dané téma, vše, co se nám vybaví 

 

Evokační otázky: 

„Co to je masopust?“ 

„Jaké masky znáš?“ 

„Kdo vede masopustní průvod?“ 

„S čím máš nejraději masopustní koláče?“ 

  

NOVÉ KARNEVALOVÉ PÍSNIČKY 

- nacvičte si nové písničky  

My jsme malí muzikanti 

To je zlaté posvícení 

Vrabec a sýkorka 

Tluče bubeníček 

 

KDO SE SKRÝVÁ POD MASKOU? 

- jedno dítě jde za dveře 

- vybereme druhé dítě, přes které přehodíme 

prostěradlo a poté přivoláme zpět dítě za dveřmi, 

které se zeptá „JAK SE, MASKO, JMENUJEŠ?” dítě 

schované pod prostěradlem odpoví „MASOPUST” 

- druhé dítě potom podle hlasu hádá, kdo je pod 

prostěradlem schovaný 

 

JAK TO BYLO O MASOPUSTU – příběh 

- čtení příběhu o masopustu z knížky Chaloupka 

na vršku 

 

Pohybová hra „POSLOUCHEJ“  

- děti chodí po třídě (můžeme říkat i jako které 

zvířátko), pokud hraje hudba 

- když se hudba ztiší, stanou se z dětí sochy 

- po znovu zaznění písně se zase rozejdou 

 

Čistý balicí papír, pastelky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostěradlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knížka 

 

 

 

Hudba 

 

 

 

 



PANTOMIMA 

- jednomu dítěti ukážeme obrázek hudebního 

nástroje, on se pak snaží předvést hru na tento 

nástroj 

- kdo jej první uhodne, vystřídá kamaráda 

 

ZTRACENÝ NOS 

- do třídy přijde klaun (teta převlečená stačí 

šaškova čepice) a povídá smutný příběh o tom, 

jak ztratil svůj červený nos a je z toho smutný  

- zeptá se, zda by mu děti pomohly nos najít 

- děti hledají červený nos schovaný někde ve třídě 

- když ho najdou, neskrývá klaun svou radost 

 

MASOPUSTNÍ KOUZLENÍ  

Masopust, masopust, maškary ....................... 

(koníků, slonů, raků, kočiček, atd.) sem teď hned 

pusť.  

- děti při zaznění této formulky mění zvíře, ve 

které se přemění  

 

BÁSNIČKA MASOPUST  

Drž mě, drž mě, drž mě, pusť, 

(držíme se v kruhu za ruce, na pusť se pustíme) 

máme tady masopust. 

(rytmicky tleskáme)  

My se maškar nebojíme, 

(otáčíme dlaněmi a hlavou do stran)  

my se s nimi roztočíme. 

(chytíme se za ruce a točíme se dokola)  

točíme se, točíme se, stát. 

(točíme na druhou stranu, na stát zastavíme)  

na co si dnes budeme hrát?  

(sedneme si na zem do tureckého sedu)  

- zapojení každý den do úvodního kruhu 

 

POHYBOVÁ BÁSNIČKA – ŠAŠEK 

- nová karnevalová básnička o šaškovi 

Obrázky hudebních nástrojů 

 

 

 

 

 

Červený klaunský nos, 

šaškovská čepice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPOLEČNÁ TVORBA SLUCHOVÉHO PEXESA  

- rozdělíme se na dvě skupiny 

- každá dostane obaly od kinder-vajíček a 

luštěniny (čočka, hrách, jáhly, ovesné vločky…) 

- vytvoříme sluchové pexeso (1 luštěnina do dvou 

obalů od kinder-vajíček) a zalepíme 

 

KDO JE KONÍK? 

- jednomu dítěti zavážeme oči 

- další jedno dítě pohladíme po vlasech, a to 

zařechtá jako kůň. 

- ten se zavázanýma očima hádá, kdo zařechtal 

Obaly od kinder vajíček, 

luštěniny, izolepa 

 

 

 

 

 

Šátky 

 

 

 

Společné činnosti venku: KARNEVALOVÝ PRŮVOD 

- průvod s maskami (když to počasí dovolí) 

 

MASOPUSTNÍ VESELICE  

- hrou procvičujeme reakci na slovo 

- děti jsou rozmístěny volně v prostoru 

- na slovo „Maso!” se začnou pohybovat, 

tancovat a radovat 

- na zvolání „Půst!” se zastaví a nehýbají se 

 

MEDVĚDÍ HONIČKA 

- děti jsou v kruhu, uprostřed je v dřepu medvěd, 

děti chodí v rytmu říkanky: 

Ty medvěde chlupatý, co máš kožich na paty, 

rychle, rychle utíkej, všechny si nás pochytej! 

Jedna, dva, tři, čtyři, pět, už nás začni honit! Teď! 

- na poslední slovo se všichni rozběhnou a 

medvěd je honí 

- koho chytí, ten je dalším medvědem 

 

Masky 

 

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) + c) BAREVNÉ BALONKY 

- vybarvěte stejnou barvou pastelky dva stejné 

balónky 

a) SLOVO MASOPUST 

- napište tužkou na papír podle předlohy slovo 

masopust 

- poznáte všechna písmenka, ze kterých je slovo 

složeno 

- řekněte si je nahlas 

Pracovní list 

 

 

Dřevěná písmenka, papír, 

tužka 

Hudba a) + b) + c) SLUCHOVÉ PEXESO  

- zahrajte si sluchové pexeso 

- hledejte dva stejně znějící zvuky 

Sluchové pexeso 

Ateliér a) + b) + c) DUHOVÝ BALONEK  

- vystřihněte si z bílé čtvrtky balónek 

- poťupkejte si balonek temperovými barvami a 

houbičkou 

- kombinujte různě namíchané barvy dle fantazie 

tak, aby vám vznikl krásný duhový balónek 

- po zaschnutí jej můžete ozdobit mašličkou 

a) + b) + c) ŠAŠEK Z PAPÍROVÉHO TALÍŘE 

- vyrobte si obličej šaška z papírového talíře 

- z barevného papíru vystříhejte kolečka a nalepte 

je na talíř 

- ozdobte šaška dle vlastní fantazie 

Temperové barvičky, houbičky 

na nádobí, bílá čtvrtka, mašle 

 

 

 

 

 

Papírový talíř, barevné papíry, 

nůžky, lepidlo, fix, pastelka, 

krepový papír 

Dramatika a) + b) + c) KARNEVALOVÉ MASKY  

- použijte různé kostýmy, převleky a doplňky a 

proměňte se tak například do role pohádkové 

bytosti 

a) + b) + c) PADÁK S BALÓNKY  

- do košíku naberte různě barevné balónky a 

postupně je vkládejte do psychomotorického 

padáku 

- zkuste s padákem foukat tak, aby balónky 

nevypadávaly 

- pak foukejte co nejvíc, aby balónky lítaly hodně 

do vzduchu 

Kostýmy, šperky, doplňky  

 

 

 

Padák, balonky, košíček 

 



- nakonec balónky posbírejte a dejte zpět do 

košíku 

Pokusy a objevy a) + b) + c) SAMONAFUKOVACÍ BALONEK 

- do pet lahve nasypte lžíci cukru, rozdrobte 

kvasnice a přilijte 2 dcl vody 

- obsah lahve protřepejte a na hrdlo navlečte 

balónek 

- lahev přisuňte k topení a sledujte, co se stane 

a) + b) + c) NAFOUKNUTÝ BALÓNEK  

- s kamarádem zkuste nafouknout balónek, pak jej 

podržte nafouknutý a poměřte kdo z Vás jej má 

větší. 

Pet láhev, cukr, kvasnice, 

sklenice s vodou, trychtýř, 

balónky 

 

 

 

Balonky, metr 

 

Domácnost a) + b) + c) PRECLÍKY 

- vytvořte si z listového těsta preclíky 

- těsto rozválejte na tenké válečky a vytvarujte do 

podoby preclíku 

- preclíky dejte na plech, potřete vajíčkem a dejte 

do trouby 

a) + b) + c) MASOPUSTNÍ KOLÁČE 

- pusťte se do přípravy těsta na masopustní koláče 

- vytvarujte koláčky, dejte do nich náplň, posypte 

drobenkou, potřete vajíčkem a dejte péct 

Listové těsto, váleček, prkýnko, 

nůž, vajíčka, plech 

 

 

 

 

Třtinový cukr, špaldová 

mouka, vejce, sůl, mléko, 

droždí, mletý mák, tvaroh, 

mandle 

Dílna a) RUMBA KOULE 

- do obalu od kinder vajíčka nasypte do poloviny 

luštěniny (jáhly, mungo, čočka) a zavřete 

- poté dejte tento obal mezi dvě plastové lžičky a 

zalepte izolepou 

- vyzkoušejte si hru na tento hudební nástroj  

a) BUBÍNEK   

- připravte si plechovku 

- na vrchní část plechovky navlékněte rozstřižený 

balonek a zpevněte gumičkou 

Plastové lžičky, obal od kinder 

vajíčka, luštěniny, izolepa 

 

 

 

 

Plechovky, balonky, gumičky 

 

Voda a písek a) + b) + c) SYMBOLY MASOPUSTU 

- nakreslete prstem do písku různé symboly 

masopustu, na které si vzpomenete 

Písek 

Kostky a doprava a) + b) + c) ŠAŠEK Z KOSTEK 

- postavte si z barevných kostek lega Duplo svého 

šaška 

Lego Duplo 



Manipulativní a stolní hry a) + b) + c) JITRNICE  

- naplňte punčochu vatou a zavažte 

- propíchněte špejlí 

- vytvořte tak masopustní jitrnici  

a) + b) + c) KRÁLOVSKÁ KORUNA 

- vystřihněte si části koruny z barevného papíru a 

slepte tak, aby Vám vznikla koruna 

a) + b) + c) MASOPUSTNÍ KOLÁČE 

- vytvořte si z plastelíny a luštěnin masopustní 

koláče 

Silonky, vata, špejle, provázek  

 

 

 

Barevné papíry, lepidlo, 

ozdoby, dekorace 

 

Plastelína, váleček, luštěniny 

 

Jóga a) + b) + c) HRA NA MASOPUSTNÍ PRŮVOD  

- domluvte se s kamarády která zvířátka budou 

v průvodu 

- zařaďte se do zástupu za sebou a při hudbě 

napodobujte průvod 

- po herně rozmístěte kartičky zvířátek, ke kterým 

průvod putuje 

- ve chvíli, kdy hudba přestane, zastavte se u jedné 

z kartiček a zacvičte pozici jednoho zvířátka 

z kartičky 

- nakonec relaxujte v pozici, ve které asi relaxuje 

zvířátko, které jste si vybrali 

a) + b) + c) BALÓNKY A BRČKO 

- vezměte si jeden menší balónek a zkuste jej na 

zemi posouvat foukáním z brčka 

Dostatek prostoru, dřevěné 

karty se zvířátky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balonky, brčka, podložky 

Školní zahrada a) + b) + c) BALONKY 

- hledejte po zahradě poschovávané balonky a 

sbírejte je do košíku 

Balonky 

 

 

 

 

 


