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TÉMA: Barevný týden 

DATUM: 22. 5.– 26. 5. 2023 

HLAVNÍ CÍLE: Děti si připomenou nebo se seznámí s pohádkami a 

pohádkovými postavami, které barevně „ladí“ s barvami dne. Budeme 

rozvíjet pohybovou a hudební stránku. Prohloubíme kolektivní cítění 

a dovednost spolupráce. Budeme rozvíjet vizuální vnímání světlých a 

tmavých odstínů barev i vnímání kombinací barev.  

 Zpracovaly učitelky: Mgr. Michaela Šůchová a Mgr. Vladimíra Šašková 



RANNÍ RITUÁLY 

„ Rituály ulehčují emoční přesun z jedné aktivity na další nebo z jednoho místa na druhé. Je 

to vlastně taková rutina nabitá významem. Naším osobním, rodinným významem. „ 

 
 
RANNÍ POZDRAV 
Ranní pozdrav v kruhu, zahřátí, posílení, protažení, uvolnění. Jógová dětská sestava 
s básničkou 
 
PŘEDMATEMATICKÉ DOVEDNOSTI 
Vedeme děti k tomu, aby zvládly spočítat jednotlivé prvky ve skupině, ale aby byly 
schopné vytvořit i skupinu s daným počtem prvků. Před nástupem do školy by mělo 
dítě z geometrických tvarů poznat kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník 
 
ELIPSA 
Místo, kde se scházíme s dětmi a povídáme si na dané téma. Děti se na elipse učí psychické a 
fyzické rovnováze, klidu, tichu, harmonii a koncentraci pozornosti 
 
MONTESSORI KALENDÁŘ A POČASÍ 
Hravou formu se naučíme dny v týdnu, měsíce, roční období i čísla. Kalendář děti přirozeně 
motivuje k učení písmenek a následně čtení.  
 
ENGLISH MOMENT 
Chceme u dětí vybudovat dobrý vztah k cizímu jazyku prostřednictvím her, písniček a 
říkanek. Alespoň chvilku se děti každý den setkají s anglickým jazykem.  
 

 
 
 
 
* Plány a přípravy jsou pouze orientační, vyhrazujeme si proto právo na změnu dle aktuální 
situace ve školce. Zároveň žádáme rodiče, aby dětem předem neprozrazovali, co je daný den 
ve školce čeká za činnosti. Jsou poté ochuzeny o překvapení a snižuje se tím jejich motivace. 
Povídání o vykonaných činnostech naopak uvítáme. 
Děkujeme 
 
 
 



PONDĚLÍ – 22. 5. 
 
 Hnědo-oranžová barva 
 Předřečové dovednosti 
o Rozhovor, co jsme dělali o víkendu? Ostatní děti se mohou kamaráda vyptávat, co 

z vyprávění je zaujalo.   
o Písnička včelích medvídků a tanec 
 
 
 Plavání 

 
Odpoledne:  
AJ s Jackem nebo dětská mensa 
 
 
ÚTERÝ – 23. 5. 
 
 Zeleno-žlutá barva 
 Sférické kino ve školce 
 Rákosníček 
o Hledání postavy Rákosníčka po třídě 
o Sluchové hry – pustíme ukázku z několika večerníčků – děti hádají, která z nich je 

Rákosníček 
 

 Stavba Rákosníčkova rybníka a lov ryb 
o Postavíme si rybník pro Rákosníčka 
o Budeme rybařit 
o K rybníku dojdeme přes „mlhu“ a další překážky (šátek přes oči, překážková 

dráha) – spolupráce dvojic 
 
Odpoledne:  
 AJ s Jackem 

 
 
STŘEDA – 24. 5. 
 
 Šedo-růžová barva 
 Tři prasátka 

o Stavba domečků pro prasátka 
o Píseň Tři čuníci jdou a taneček 
o Albi knížka – kouzelné čtení – pohádka O Třech prasátkách 

 
 



Odpoledne:  
 The tree little pigs  (animated fairy tale – pinterest) 

o Promítnutí anglické pohádky, práce s pohádkou – doplňkové otázky, slovíčka, 
porozumění 

 
 
ČTVRTEK – 25. 5. 
 
 Modro-bílá  
 Víla Amálka 
 Promítnutí jedné pohádky o Amálce 
 VV – Amálka – postava Amálky, dotvoření věnečku z vyražených kytiček 

 
 
 AJ s Pavlou 

 
 
Odpoledne:  
 
 PL Víla Amálka – grafomotorika 
 PL Víla Amálka – slabiky 
 Puzzle Víla Amálka – rozstříhaný obrázek Víly Amálky složení 

 
 
PÁTEK – 26. 5.  
 
 Červeno-černá 
 Ferda mravenec 

 
Četba příběhu o Ferdovi 
Výroba čelenky/náramku 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Odpoledne:  
 
Říkanka s pohybem 
 

 
 

 
 
 
 


