
Téma :         PTÁČCI  V ZIMĚ 

Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které 

mohou zdraví poškozovat 

Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými 

Je schopno elementární spolupráce ve dvojicích, ve skupině dětí 

 

Nabídka vzdělávacích činností :                                                                                            16.1.2017 - 

*Komunikativní kruh – motivace  „ Bude zima, bude mráz…“ – povídání o ptáčcích v zimě, péče o ně, zážitky 

z pozorování na vycházce, odpovídání na otázky – „ Co bych dělal, kdybych uměl létat „ , „ Co se stane, 

když“………. ve vztahu k ptáčkům 

*Práce s obrázky ptáčků – rozlišení, pojmenování – kos, stehlík, vrabec, sýkorka, vrána , straka , stavba těla, 

potrava, kde bydlí , analyticko-syntetické činnosti se slovy 

*Pohybové aktivity – hra Na hlídače, Na sněhové vločky, rozvoj pohybové koordinace -  Mráz a sníh – dechové 

cvičení – zahřívání rukou 

*Hra se zpěvem – Byl kulatý dvoreček – poskoky snožmo   

*Písničky – Vrabec a sýkorka, Vrabčáci , Když přijde zima – zpěv ve ¾ taktu – reakce na pomlku 

*Básničky –rozvoj paměti, kultivovaného přednesu – Vrána, Ptáčci, Zima, Havran 

*Didaktická hra –„Kam letí ptáček“ – procvičování orientace na ploše i v prostoru – pojmy 

nahoře,dole,na,pod,v,do,níže,výše,vlevo,vpravo,před,za,vedle,mezi,vpředu,vzadu  

*Sluchová hra „Ptáčku, jak zpíváš ?“ – poznávání hlasu kamarádů 

*Logopedické skupinové chvilky – hlasy ptáčků, procvič. mluvidel, mimických svalů –„ špulení“, dechové cvičení –

meluzína 

*Hry s elektronickou tužkou „Zvířátka“, 

*Sledování pohádky na notebooku – Kosí bratři –Jak lyžovali – rozhovor o obsahu 

*Výtvarné a pracovní činnosti- kresba,  malba – ptáčci , výroba krmítka, vystřihování sněhové vločky ,strom 

v zimě ,lepení ,modelování ptáčků….. 

*Pracovní listy k tématu – procvičování : 

*   - řešení cest  ,  určit správné pořadí  děje 

-    - určování počtu 2-6 

-      Zrakové vnímání – správné zakreslení čar v síti  , dokreslení obrázku 

-    - grafomotorika – čáry- vodorovné, svislé, křížené  a lomené, horní oblouk vlnovky, spirály, 

* Prstové cvičení – „Zobáček“ – otvírání, zavírání prstů palec, ukazováček, prostředníček – průprava na správné 

držení tužky 

* Pozorování zimní přírody – ptáčci, krmení, dodržování pravidel chování v přírodě, rozlišování stop ve sněhu 

* Hry se sněhem – tvoření koulí, stavba sněhuláka , koulovaná, kreslení klacíkem do sněhu, otiskování obuvi…. 

*Hry na sněhu – sánkování      



Básničky : 

ZIMA 

Zima, zima už je tady, 

radostí je plno všady. 

Postavíme sněhuláky, 

bambulaté pajduláky. 

 

POVÍDALA STRAKA VRÁNĚ, 

že má doma zlaté sáně, 

že ji sveze za drobeček 

z doliny až na kopeček. 

Ach ty, brachu, nebud líný, 

cupy, dupy do doliny, 

strace chleba drob 

a na sáně hop! 

 

PTÁČCI 

Napadl sníh a přišla zima 

na nás každý zapomíná. 

Je nám smutno, máme hlad, 

kdo nám přijde něco dát! 

Nebojte se ptáčci milí, 

nebojte se sněhu, zimy. 

Do krmítek každý den 

zrníčka vám nasypem. 

 

 

 



HAVRAN 

Lákal havran paní vránu 

na hlt vína z jeho džbánu. 

Vrána na něj krákorala, 

že by z vína vrávorala. 

 

ŘÍKADLO PRO ROZVOJ POHYBOVÉ KOORDINACE 

MRÁZ 

Mráz ,mráz, mráz, letí kolem nás.                    / otevírání a zavírání dlaní, postupné zrychlování / 

Mráz, mráz, mráz, maluje obraz. 

Zamrzly loužičky, zebou nás nožičky.             / znázornění loužiček – ruce , dupání / 

Mráz, mráz, mráz, letí kolem nás. 

 

Sníh, sníh, sníh, jedem na saních.                    / míhání prsty – padá sníh , „řídíme“ sáně/ 

Sníh, sníh, sníh, všude kolem smích.              / úsměv / 

Ze stráně, z kopečka , nemáme kolečka.      / míhání prsty, otáčení rukou v zápěstí, otáčení hlavy  vlevo,vpravo / 

Sníh, sníh, sníh, jedem na saních. 

 

 

ZPÍVÁME SI : 

Vrabec a sýkorka 

Vzal vrabeček na taneček sýkorku, 

Měli spolu velké sólo na dvorku. 

Vrabec samé skoky, sýkorka zas kroky. 

Nešlo jim to dohromady na dvorku. 

 

 



 

Vrabčáci 

Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp. 

Poprali se na keříčku, vytrhli si po peříčku. 

Típ, típ ,típ, vrabec vrabce štíp. 

 

Když přijde zima 

Na okna obrázky maluje mráz, 

zima nám hlásí, že už je tu zas. 

Trávu nám do rána ojínila, 

barvičku bílou si připravila. 

 

Vrabečci choulí se za komínem, 

na římsu drobečky jim nasypem. 

Rádi všem tvorečkům pomáháme, 

Hladem a zimou je nenecháme. 

 

Byl kulatý dvoreček    / taneček / 

Byl kulatý dvoreček, na něm skákal vrabeček. 

Skákej, skákej, vrabčíčku , zazpívej svou písničku.  

 

 

 

 

 


