
TEMATICKÝ PROJEKT: 

Šablona pro přípravu tematického projektu v MŠ s programem Začít spolu 

Základní informace o tematickém projektu 

Název integr. bloku: Zima 

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. Prohlédněte si obrázky jednotlivých stromů a zkuste poznat, ve kterém ročním 

období se stromy nacházejí. Jaké roční období máme teď? 

2. Roztřiďte olejíčky dle vůně a názvu na zahřívací a chladicí.  

3. Roztřiďte obrázky dle ročních období a vyberte všechny typické pro zimu.  

4. Přiřaďte správné číslo ke správnému počtu sněhových vloček. 

5. Spojte body pastelkou dle předlohy a vytvořte tak s kamarády jednu velkou 

sněhovou vločku. 

6. Sestavte si sněhuláka. 

7. Složte puzzle sněhové vločky. 

8. Vložte správný kousek skládačky na správné místo na sněhulákovi. 

9. Najděte sedm rozdílů. 

10. Poskládejte správně zimní sudoku. 

Náměty na zapojení 

rodičů: 

1. Donést kostýmy Elzy, Anny, Olafa. 

2. Donést polystyren a velké kostky z krabic. 

3. Přinést zobání pro ptáčky. 

Činnosti vedené (řízené) pedagogem 

 Seznam činností a otázek Pomůcky, zdroje, poznámky 

Společné činnosti ve třídě Úkoly a + b + c  



(Náměty do ranního 

kruhu, činnosti pro TV 

chvilky a další společné 

činnosti ve třídě) 

„Brainstorming“ 

- na velký papír napíšeme a nakreslíme vše, co 

nás napadne k tématu „Rytmy zimy“ 

 

Vedeme rozhovor:  

Jak vypadá zima? 

Podle čeho poznáš zimu? 

Je zima jiná ve městě a na horách? 

Co máš na zimě rád/a? 

 

Koulovaná 

- hrajeme pohybovou hru „Koulovaná“ 

 

Overbally 

- procvičujeme koulení s overbally 

 

Sněhuláci 

- stavíme sněhuláky z bílých pet víček 

 

Zimní sudoku a pexeso 

- hrajeme sudoku a pexeso se zimními motivy 

 

Písničky a říkanky: 

Sněhulák 

Kdo to ťuká na okénko 

Sněží, sněží 

Sněhová vločka 

Bílé vločky 

 

Sněhové koule 

- vyrobte si z papíru sněhové koule a rozházejte je 

po zemi jako když sněží 

- pak vezměte trakářek, jezděte s ním po herničce 

a sbírejte do něj sněhové koule 

 

Čistý balicí papír, pastelky 

 

 

 

 

 

 

 

Společné činnosti venku: Zimní krajina  

- prohlížíme si zimní krajinu 

- neseme ptáčkům zobání do krmítek 

 



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) KOSTKY LEDU DLE VZORU  

- naskládejte do tvořítka ledu kostky dle vzoru  

a) ZIMNÍ SUDOKU 

- poskládejte si sudoku se zimními motivy 

- v každém řádku a sloupečku bude od každého jen 

jeden zimní motiv 

- pro kontrolu si každý řádek a sloupeček přečtěte 

Zalaminované vzory s 

kostkami, tvořítko na led 

Sudoku 

Hudba a) RAMPOUCH  

- zkoušejte, jak může znít rampouch 

- zkuste vymyslet o rampouchu písničku 

Triangl 

Ateliér a) PEROKRESBA STROMU  

- nakreslete tuží zimní strom  

a) + b) KRESBA SNĚHULÁKA  

- nakreslete pastelkou sněhuláka 

- dozdobte zimní krajinou 

b) + c) ZIMNÍ KRAJINA 

- pomocí obtisku houbičky na nádobí vytvořte 

barvami zimní krajinu 

- po zaschnutí barev nakreslete do krajiny fixem 

sněhuláka 

Tuše, čtvrtky, špejle  

 

Pastelky, čtvrtky 

 

 

Čtvrtky, houbička, tempera, 

fixa 

 

Dramatika a) + b) LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  

- oblékněte se za Annu, Elzu nebo Olafa a vypravte 

se na dobrodružství do ledového království  

Kostýmy 

Pokusy a objevy a) + b) + c) LEDOVÁ KOSTKA A SŮL  

- připravíme dvě skleničky s dvěma kostkami ledu 

- do jedné skleničky s kostičkou ledu nasypte tři 

lžíce soli 

- pozorujte, jak taje led v obou skleničkách a který 

taje rychleji  

 

Dvě skleničky, dvě kostky ledu, 

lžíce, sůl 



Domácnost a) + b) 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, strouhaný 

kokos, namleté mandle, med 

Dílna a) ZATLOUKÁNÍ DO LEDOVÉ KRY 

- zatlučte hřebíky do připravené ledové kry 

Polystyrenové kostky,  

kladivo, hřebíky 

Voda a písek a) + b) + c) BARVENÍ LEDOVÝCH KOSTEK  

- vezměte si štětce a vodovky a zkuste zapouštět 

do ledových kostek 

a) + b) + c) ZVÍŘÁTKA VE SNĚHU 

- vyberte si zvířátka, která v zimě můžete potkat 

- zkuste otisknout a porovnat jejich stopy 

Ledové kostky, vodovky, štětce 

 

 

Sníh a zvířátka  

 

Kostky a doprava a) + b) + c) SNĚHOVÉ IGLÚ 

- postavte z kostek sněhové iglú pro Eskymáky 

a) + b) + c) ODKLÍZENÍ SNĚHU  

- odkliďte hromady sněhu pomocí bagrů a jiných 

nákladních aut 

a) + b) + c) SNĚHOVÁ VLOČKA 

- postavte z kostek sněhovou vločku dle předlohy  

Kostky, papírové krabice 

natřené na bílo  

Nákladní auta, bagry, sněhové 

kuličky  

 

Dřevěné kostky – barevné a 

přírodní 

Manipulativní a stolní hry a) SNĚHOVÉ VLOČKY  

- přeložte papír podle návodu, a poté podle sebe 

vystřihněte obrazce a rozložte 

a) + b) DIDAKTICKÉ PEXESO  

- zahrajte si didaktické pexeso na roční období 

Papír, nůžky 

 

 

Pexeso 

Jóga a) + b) FOUKÁNÍ SNĚHOVÝCH KULIČEK 

- vezměte si brčko a foukejte do sněhových kuliček 

tak, abyste je dostali na do ledového království 

Brčka, sněhové kuličky, jógový 

pásek 

 

 


