
„PUTOVÁNÍ ZA POZNÁNÍM“ 
 

Integrované bloky: 

1. Jsme tu všichni kamarádi, objevovat svět nás baví. 

2. Jedna vločka, druhá, třetí, je tu zima milé děti. 

3. Jen se děti podívejte, jak to kolem všechno kvete. 

4. Vezmeme to letem, celým naším světem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH INTEGROVANÉHO CELOROČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO BLOKU: 

I. téma Září – Tady jsem já 
 

• Nechceme být zlobidla, tvoříme si pravidla (školka a její okolí, společná pravidla) 
• Do školky chodíme rádi, jsme tu všichni kamarádi (kdo mě obklopuje, rodina, kamarádi, 

domácí mazlíčci, oblíbená hračka) 
• Jestli chcete ukážu, co já všechno dokážu (hobby, zájmy, koníčky, sporty) 

• Když počasí dovolí, začne podzim na poli (sklizeň, výroba potravin) 
 
II. téma Říjen – Malíř podzim 
 

• Podzim klepe na dveře ve strakaté zástěře ( Houby, listy, kaštany) 
• Ovoce a zelenina! Když je jíme, je nám prima (vitamíny) 

• Teď uvidíme, jestli všichni dobře jíme (pyramida výživy, kde se berou potraviny) 
• Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak (vyrábíme draky a strašidýlka,svátek dušiček, 

halloween) 
 
III. Téma Listopad – Když jsem zdravý, tak mě všechno baví 
 

• Na sv. Martina, prý už zima začíná (Martin na bílém koni 10.11., roční období) 

• Prší, sněží, jen se leje i sluníčko se na nás směje (druhy počasí proměnlivé v ročních dobách) 

• Pomalinku ukazuj, části těla pojmenuj (moje tělo, malujeme postavu) 

• Klepu, klepu na srdíčko, ať je pevné mé zdravíčko (péče o zdraví, jak se oblékat, zdraví x 
nemoc, péče o chrup, jak na čistotu) 

 
IV. téma Prosinec – Čas přání a kouzel 
 

• Zima už nám začíná, čerti lezou z komína.(zima, Mikuláš – tradice, Advent – zvyky) 

• Podívám se do pohádky, pak se zase vrátím zpátky (svět fantazie, pohádkové vlastnosti, 
pohádky, pověsti a bajky) 

• Už jsou tady po roce pohádkové Vánoce (Vánoce u nás doma, Vánoce našich babiček, 
kouzlo Vánoc, tradice) 

 
V. téma Leden – Zima, zima, zimička 
 

• Tři králové jdou, poselství nesou (tři králové, král x prezident, královský erb x státní znaky, 
národní hrdost) 

• My se zimy nebojíme, běháme a dovádíme (zimní radovánky a zimní sporty) 
• Pro zvířátka myslivec, chystá plný krmelec (zvířátka v lese) 
• Vrabec,kos a sýkora, přilétli k nám do dvora (ptáci v zimě) 

 
 
 
 
 
VI. Téma Únor – Co už dovedu a umím 
 

• Velké dámy, velcí páni, mají svoje zaměstnání (povolání, čím chci být, tradiční řemesla) 



• Je ráno bílý den, z postýlky musíme ven (denní doby, čas.) 

• To co nevím a chci znát, budu hledat v knihovnách (kniha, knihovna) 
• Dnes je svátek velký bál, děti mají karneval (ve školce je karneval, Masopust, tradice) 

 
VII. Téma Březen – Když se jaro narodí 
 

• Radujme se tralala, pojedeme do jara (jaro ťuká, květiny se probouzejí) 

• Když se jaro probudí, mláďátka se narodí (mláďátka) 

• Pomlázka se zelená, kdo mi za ni vejce dá (Velikonoce, svátky jara) 
• Jarní pohádka, je rozkvetlá zahrádka (Morana- tradice smrt x život, jarní práce na zahrádce, 

sázíme semínka) 
 
VIII. Téma Duben – Vandrování světem 
 

• Louka, rybník les je pro zvířata ráj, ekosystém poznávám (louka, les, rybník, koloběh vody, 
handicap – 2. 4. den autismu) 

• Šli do světa mravenci, dva veselí mládenci (hmyz, vodní živočichové, ptactvo) 

• Planetu svou rádi máme, tak se o ni postaráme (Den země – 22.4., třídění odpadu, ekologie) 
• Ježibaby kamarádky, krouží vzduchem tam a zpátky (Máje, čarodějnice – tradice, doprava, 

dopravní značky, bezpečí na silnici, 28.4. den bezpečí) 
 
IX. Téma Květen – Svět kolem nás 
 

• Koncerty i galerie, umění se na nás směje (hudba, koncerty, galerie, divadlo, výstavy, 
sochařství – návštěva pana sochaře Tláška) 

• Maminko počkej chviličku, dám ti sladkou hubičku (svátek matek – 9. května,  vývoj lidského 
života 

• Máš bolístku, hoří les? Zavoláme SOS (policie, hasiči, záchranáři) 

• Kamarádi to jsou ti co mají nás rádi (emoce, kdo je kamarád, šikana)    
 
X. Téma Červen – Rok ve školce 
 

• Celý svět to ví, že děti svátek oslaví (den dětí, sportovní hry) 

• Jednou tam a zase zpátky, koukneme se do pohádky (pohádky, písničky z pohádek) 
• Pověz malý neposedo, čemu říkám sladké dřevo (hudební nástroje, noty, dne otců – 21.6) 

• Hřej sluníčko hřej, kolo udělej (těšíme se na prázdniny, letní plody na zahrádce) 
 
 
 
 


