
Integrovaný blok: Objevujeme svět kolem nás 

Měsíc: leden 

Téma: Chumelí se, chumelí 

Základní charakteristika: S počátkem ledna do Tří králů procházíme dobou nejtemnějších dní 

v roce. Vánoční znovuzrozené světlo s námi však zůstává i v dobách onoho temna a připomíná 

se nám tříkrálovou hvězdou Tříkrálová hvězda jako by nám přinášela připomenutí vánočních 

událostí a potvrzovala, že to všechno nebyl sen. Vánoční zázraky a tajemství si neseme v sobě 

a s sebou, stačí jen zvednout hlavu… Po adventních a vánočních událostech můžeme být nyní 

lépe připraveni zahlédnout svou vnitřní šťastnou hvězdu a zorientovat se ve své vnitřní mapě. 

Můžeme začít vyhlížet nové obzory. Za nimi snad již brzy znovu vyjde slunce. 

Vzdělávací východiska: Tři králové přicházejí po dlouhé cestě, přinášejí dárky nadčasové 

hodnoty. Jako jeden z darů s sebou možná nesou také zprávu o tom, že skutečným králem je 

ten, kdo následuje svou šťastnou hvězdu, nebojí se, vydá se za ní do nejistých dálek a nese s 

sebou na své cestě dary, které nikdy nepřestanou být vzácnými. Drahocenným darem pro nás 

může být také zpráva, že každý může být na své cestě životem tímto králem, nechat se vést 

šťastnou cestou, přitom však vládnout svému životu. Jako králové svých životů si můžeme do 

nového roku přát nejrůznější přání, protože králům se přání splní. O vánocích jsme dostali 

nejrůznější dárky – některé jsme si přáli, některé pro nás byly překvapením, všechny nám 

udělaly radost. Radost můžeme mít, ale i z jiných věcí, než jen z dárků. Co nám dokáže udělat 

radost? Jaké situace nás potěší? Z čeho jsme veselí? Kdy se cítíme šťastní? Jaké dárky nás nikdy 

neomrzí? 

Leden je měsíc ticha, ledu, sněhu, prázdnoty. Na všechno nové, co přijde, teprve čekáme. 

Leden všechno přikryl bílou peřinou. Nezbývá než být trpěliví a naslouchat tichému padání 

vloček. 

Kompetence k učení – dítě ukončující předškolní vzdělávání 

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

Kompetence k řešení problémů  

• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně 

/na základě nápodoby či opakování/, náročnější s oporou a pomocí dospělého 

Komunikativní kompetence 

• dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

/řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod./ 

Sociální a personální kompetence 

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznat svoje slabé stránky 

 

 



 

Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě: 

• seznamování se světem lidí, kultury, umění 

• osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

• vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění 

• rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

Konkrétní cíle: 

• vytváření povědomí o zimním období /charakteristika jejich znaků/, zimních sportech 

a zvířatech, ptácích v zimě 

• rozvoj vyjadřovacích schopností procvičováním sloves a přídavných jmen 

• rozvoj tvořivých schopností a fantazie při různých činnostech, učit děti uplatnit své 

nápady, společně hledat řešení 

• rozvoj vnímání barevnosti zimy – zachycení výtvarnými technikami a vytvářením 

prostorových kompozicí 

Přibližná délka realizace, doporučené období k zařazení: 

4 týdny v průběhu zimy /leden/ 

Věková skupina: 

Věkově smíšená skupina dětí – střídání aktivit, ve kterých dostávají prostor děti mladší i starší 

a přesto je možné sdílet většinu aktivit společně. 

Nabídka činností: 

• dělat pokusy s vodou, ledem a sněhem 

• malovat společně sněhovou zemi 

• paní Zimu, Ledovou královnu…hledat podle stop, cestiček, porovnávat kratší a delší 

cesty 

• malovat sněhovou zemi nebo ledové království barvami 

• tvořit sněhuláky ze sněhu, z papíru, z modelíny…doplnit detaily z látky, knoflíků, 

klacíků… 

• mačkat z papíru sněhové koule, počítat je, třídit, porovnávat 

• hrát si s rampouchy – řadit je podle velikosti, určit první, poslední, před, za, vytvářet 

skupiny, porovnávat, relaxovat – roztávat na sluníčku jako rampouchy 

• vytvářet rampouchy z našich těl v prostoru 

• vytrhávat, stříhat, mačkat rampouchy z papíru 

• hrát rampouchovou ozvěnu 

 

 



 

Výstupy: 

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí /doma, v budově MŠ, 

v blízkém okolí/; osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, 

pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a 

životní praxi; mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i 

technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných ukázek v okolí 

dítěte. 

 


