
Téma :       Zima,zima,zimička 

                                                                                                                7.1. 2016 – 15.1.2016 

Kompetence : 

4/3   Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost 

5/5   Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly 

7/8   Ochranuje  přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji           

          nepoškozuje 

 

Práce s obrázky – Roční období – co patří k zimě 

Hry se sněhem  a na sněhu ,sánkování 

Poslech pohádky – Zima v pařezové chaloupce + výtvarné      

zpracování, skupin. Práce 

Zimní radovánky – kresba zmizíkem  

Výroba   sněhuláčků  – stříhání, lepení, dotvoření – práce 

s netradičním materiálem 

Básničky – Zima, Sníh, Sněhulák 

Logoped. říkadlo  Švadlena – hláska „š“, Vrána  „r“– rytmizace,                     

Zpíváme si – Padá sníh , dechové cvičení – „ meluzína „ 

PH Na dva mrazy , říkanka s pohybem  Mrazík 

Pokusy – seznámení s vlastnostmi sněhu a ledu 

Pracovní listy : 

poznej zimní oblečení –pojmenování, počet slabik, první  hláska, 

zvířátka v zimě 

grafomotorika  - zuby , spodní oblouk, čáry, kruhy 

zrakového vnímání – najdi stejného sněhuláka, urči    počet – 1 – 3 

 



-             -Básničky : 

Zima                           Sníh 

Zima, zima, zimička,               Co se to tu přihodilo, 

hází bílá peříčka.                          že je všude kolem bílo? 

Děti si je chytají,             Něco bílé padá z nebe, 

koule si z nich dělají.             je to všude, to to zebe. 

 

Sněhulák 

Na dvoře stál sněhulák, 

ze sluníčka dostal strach. 

Tak se schoval na zahradu, 

do stínu si strčil bradu. 

 

Sněhuláku, neměj strach, 

nemusíš se schovávat! 

Ještě bude dlouhá zima, 

vítr fičí u komína. 

 

 

 

 



Logopedická říkadla na procvičení hlásky „Š“ a „R“  

Švadlena 

Šiju, šiju košilku, ušijuji  za chvilku. 

Šiju, šiju kabátek, naší Dáši na svátek. 

A co ještě? Pláš´t do deště. 

 

Vrána 

Vráno, vráno přilet k nám, 

já ti něco nachystám. 

Trochu hrachu, trochu krup, 

vráno, vráno,  dupy , dup. 

 

Zpíváme  si  : 

Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních. 

Pojedeme z kopce dolů, pojedeme za stodolu. 

Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních. 

Postavíme sněhuláka, hodně sněhu, to nás láká. 

Padá sníh, padá sníh, pojedeme na saních. 

 

 

 


