
Integrovaný blok: Objevujeme svět kolem nás 

Měsíc: únor 

Téma: Masopust aneb Je čas ke změně 

Základní charakteristika: Do února nás uvádí svátek Hromnic, svátek končící zimy a naděje v 

návrat slunce a tepla. Naděje, že se příroda opět začíná probouzet k životu a koloběh 

pokračuje. Zima dopřála odpočinek tomu, co je silné a neprobudí k dalšímu životu nic slabého. 

Zimu jsme přečkali, spolu se sněhem a tmou necháváme roztát a odejít to, co již není potřeba 

nést s sebou dál. Prožíváme ubezpečení, že všechno se ve změněné podobě zrodí znovu. 

Vzdělávací východiska: S masopustem přichází čas rozloučit se se zimou a přivítat jaro, které 

se už blíží. Období masopustu začíná po svátku Tří králů a vrcholí před Popeleční středou. Je 

to doba k nabrání sil po zimě a před dobou půstu. Masopust nám dává příležitost zapomenout 

na chvíle zimního strádání a chladu a oslavit, že jsme zimu přečkali, že se můžeme těšit na 

novou sílu vracejícího slunce a obrozující se přírody. V karnevalových maskách můžeme prožít, 

že je čas ke změně – v přírodě a možná i v nás samotných.  

 

Kompetence k učení 

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

Kompetence k řešení problémů 

• si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

Komunikativní kompetence 

• ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog 

Sociální a personální kompetence 

• samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

Činnostní a občanské kompetence 

• se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

• seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, 

lidmi, společností a planetou Zemí 



• vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 

Konkrétní cíle: 

• poznávání klasických pohádek a knižních ilustrací a jejich spojitost s obsahem pohádky 

• učit se určovat významové kategorie, co a kdo patří do pohádky 

• rozvoj souvislého vyjadřování a schopnosti vyjadřovat se gramaticky správně, 

dovyprávět nedokončený příběh s využitím představivosti a fantazie 

• posilování prosociálních vztahů při spolupráci, hledání společných řešení při výtvarném 

a prostorovém skupinovém tvoření 

• poznávání kombinace technik stříhání, skládání a mačkání, trhání, ohýbání a rolované 

papíru při přípravě karnevalových masek a výzdobě třídy 

• rozvoj jemné motoriky a fantazie při práci s modelínou, hlínou 

• vytváření vztahu k rodině při seznamování s tím, co rodiče, prarodiče dělají, vážit si 

práce druhých, ocenit ji, znát její význam 

• seznamování se základními informacemi o úloze lidské činnosti ve prospěch života 

člověka a životního prostředí 

• rozvoj schopnosti hrát si se slovy, vymýšlet hádanky 

• poznávání a objevování vlastností materiálů, ze kterých jsou věci a předměty vyrobeny 

v přirozených situacích a hrách 

• rozvoj schopnosti porovnávat a třídit předměty podle barvy, velikosti, materiálu, tvaru, 

utvářet soubory předmětů 

Přibližná délka realizace, doporučené období k zařazení: 

4 týdny v měsíci /únor/ 

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

a přesto je možné sdílet většinu aktivit společně. 

Nabídka činností: 

• postavit si zámek, hrad z kostek, stavebnic 

• pojmenovat pohádkové postavy z knížek, třídit je do kategorií 

• vyprávět pohádky 

• zpívat písničky z pohádek, přidat kostýmy a pohyb 

• obléknout se do šatů a hrát si na princezny a prince 

• hrát si na šašky, poskoky, relaxace, uvolnění 

• hledat loupežníky a draka v lese, jejich stopy 

• naslouchat zvukům při provádění různých profesí 

• rozkládat slova – názvy profesí – na slabiky, vyčlenit hlásku na začátku i konci slova 

• stavět silnice, tunely, garáže, nádraží, postavit si zámek, hrad z kostek, stavebnic 

• poznávat dopravní prostředky a značky 

• postavit si velkou loď z kostek, hrát si na námořníky, vytvořit vlajku 



• vyprávět si pohádku o třech čunících, jak si stavěli dům, zazpívat si písničku Tři čuníci 

• hrát si s knoflíky, třídit je, přiřazovat, počítat, navlékat, plnit do nádob 

Výstupy: 

Adaptovat se v novém prostředí, aktivně používat nová slova, pomáhat si vzájemně, aktivně 

naslouchat, být komunikativní, být tvořivý a vnímavý, cítit sounáležitost s ostatními, dodržovat 

pravidla společného soužití, chovat se obezřetně, orientovat se v prostředí kolem sebe, 

spolupracovat, ochraňovat své zdraví, osvojovat si elementární poznatky o přírodě, mít 

rozvinuté smyslové vnímání, mít rozvinuté verbální i neverbální dovednosti, aktivně používat 

rytmické nástroje, koordinovat pohyby s hudbou, reprodukovat říkanky, mít rozvinuté 

prosociální dovednosti, experimentovat s barvami, výtvarným materiálem; osvojit si poznatky 

o zvycích, rozumět projevům neverbální komunikace, ovládat jemnou i hrubou motoriku, 

pochopit a pojmenovat náladu či emoci, přicházet s vlastními nápady, přijmout tradice oslav, 

spoluvytvářet, zacházet s předměty a nástroji, zvládat pěvecké dovednosti, zvládnout 

spolupráci ve skupině, kooperovat s dětmi a rodiči při různých činnostech 


