
 

 

 

AKTIVITY  

V MĚSÍCI LEDNU 

 

                       MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Tři králové – oslava nového roku 

2. Zvířátka v zimě (stopy, spánek, jak se staráme o zvířátka) 

3. Zimní sporty  

4. Na horách – led, sníh, voda 

 

 

První lednový týden začneme oslavou nového roku. Co dělali tři králové? Vžijeme se do těchto postav a 

zahrajeme si divadélko. Budeme cvičit jemnou motoriku, senzomotorické vnímání i čísla. Nový rok má jiná 

čísla? Předškolní děti se zaměří na pracovní listy, které je provedou procvičením zrakového vnímání. 

Přivítáme také děti po nemoci, které si ještě nestihly užít dárečků, které nám Ježíšek do MŠ nadělil. 

 

Navazovat budeme na téma o zvířátkách. Co dělají teď v zimě? Doufáme, že nám nasněží trochu sněhu, 

abychom mohly pozorovat stopy ve sněhu. A třeba nějakého zajíce i zahlédly. Už víme, jak to vypadá u 

krmelce. Budeme si prohlížet knihy a pozorovat změny. Zaměříme se na grafomotorické cvičení a kresbu 

zvířátek i jejich stop. V tomto týdnu začíná plavecká výuka, těšíme se na naše ,,lachtany“ ve vodě. 

 

K zimě patří neodmyslitelně zimní sporty. Nejdříve si o nich něco povíme a ukážeme. Nebudou nám cizí ani 

sportovci a sportovkyně. Naučíme se podle nich si rozcvičit tělo. Co všechno se venku na ledu i na sněhu 

může dělat? Skoky na lyžích raději trénovat nebudeme, ale pokud nám nasněží, uděláme si zábavné sportovní 

dopoledne. Co takhle bobová dráha? Klouzání na pytli? Nebo lyžování? Samozřejmě nezapomeneme ani na 

medaile. Čeká nás týden plný pohybu. 

 

V posledním týdnu ,,pojedeme“ na hory. Jaký je rozdíl mezi nížinou a pohořím? Ukážeme si nejvyšší hory 

světa, nejvyšší horu naší země i počasí, které zde panuje. Co se stane s ledem, když ho dáme do tepla? 

Vytvoříme si pokus se špinavou vodou, protože rampouchy do naší pusinky nepatří. Budeme čarovat se 

sněhem, měnit barvy i rozpouštět. Ledové království, to je pohádka přesně pro nás. Jedno takové si u nás v 

MŠ vytvoříme. 

 


