
PLÁN NA MĚSÍC LEDEN 
 

1. TÝDEN 

MY TŘI KRÁLOVÉ, JDEME K VÁM 
 
KOMUNITNÍ KRUH – povídáme si o tom, co jsme dělali o Vánocích, co jsme dostali od 
Ježíška, říkáme si, kdo jsou tři králové, jaký je jejich význam. Převlékáme se za tři krále. 
 
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – pracovní listy s tématem tří králů, malujeme Kašpara, Melichara a 
Baltazara, převlékáme se do kostýmů  
 
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – opičí dráha, rozcvička, hry s padákem, hra na „Tři krále“ 
 
BÁSNIČKA/PÍSNIČKA 
My tři králové jdeme k vám,  
štěstí, zdraví vinšujem Vám.  
 
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,  
my jsme k vám přišli z daleka.  
 
Z daleka je cesta naše,  
do Betléma mysl naše.  
 
Nám třem se hvězda zjevila, 
která jak živa nebyla. 
 

Jak jsme tu hvězdu viděli, 
hned jsme si koně osedlali. 
 
Co ty, černej, stojíš vzadu,  
vystrkuješ na nás bradu?  
 
A já černej vystupuju  
a Nový rok vám vinšuju.  
 
A my taky vystupujem  
a nový rok Vám vinšujem!

 
PÍSNIČKY – My tři králové, Bude zima, bude mráz, opakování vánočních koled 
 
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – malování, modelování, zpívání písniček, učení nových říkanek, cvičení 
rozcvičky, opičí dráha, povídání o třech králích, hra na tři krále,   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN NA MĚSÍC LEDEN 

 
2. TÝDEN 

PŘIŠLA K NÁM PANÍ ZIMA A SNĚHULÁČEK ELIJÁŠEK 
 
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování naučených říkanek, 
povídáme si o tom, že k nám přišla paní Zima, povídáme si počasí venku   
 
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vyrábíme sněhuláčky z víček od PET lahví, modelujeme sněhové 
vločky, sněhuláky, vyrábíme vločky z papíru, sněhové kuličky, práce s vatou…. 
 
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – opičí dráha, rozcvička se sněhuláčkem Elijáškem, sněhová 
koulovačka, hrajeme si na sněhové vločky, stavíme sněhuláka Elijáška   
 
BÁSNIČKY 
Zima zase čaruje, 
studeně se usmívá. 
Mráz po okně maluje,  
když se nikdo nedívá. 
  
Zima, zima, zimička, 
pouští bílá peříčka. 
Děti si je chytají, 
koule si z nich dělají. 
  
Zavoláme bílé vločky, 
přijdou tiše jako kočky, 
mrazík bude polku hrát, 
můžeš s nimi tancovat 
 
LEDEN 
Leden má rád brusle, sáně, 
zasněžené lesy, stráně. 
Zalézá mráz do těla, 
klouzačky nám nadělá. 
 
PÍSNIČKY – Sněží, mráz kolem běží, Bude zima, bude mráz 
 
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – opičí dráha, rozcvička, učení básniček, zpívání písniček, vyrábíme si 
vločky, stavíme sněhuláka, koulovačka, chytáme sněhové vločky 
 
 

   



PLÁN NA MĚSÍC LEDEN 
 

3. TÝDEN 

LIŠTIČKA ELIŠKA NÁS UČÍ ZIMNÍ SPORTY 
 

KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, o zimních radovánkách, 
říkáme si, jaké máme zimní sporty – lyžování, sáňkování, bruslení 
 
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vyrábíme si sáňky, brusle, pracovní listy na téma „Zimních 
radovánek“ 
 
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – opičí dráha, rozcvička, ukazujeme si, jak se bruslí, lyžuje, jezdí 
na lopatě, na sáňkách. Aktivity venku, stavíme sněhuláka, běháme ve sněhu, děláme stopy 
do sněhu, dle počasí - bobujeme 
 
BÁSNIČKA  
NA SNĚHU 
Na saních se sáňkujeme,  
na bobech zas bobujeme,   
kuličkami koulujeme,  
a na lyžích lyžujeme.  
 
Hrajeme si, dovádíme,  
sněhuláka postavíme,  
že je zima, to my víme. 
pozor, ať se nezraníme.

 
PÍSNIČKY – Sněží, mráz kolem běží, Bude zima, bude mráz 
 
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – aktivity venku, cvičení rozcvičky, bobování na sněhu, stavění sněhuláka, 
zpívání písniček, učení básniček, povídání o zimních sportech, koulovačka,  
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÁN NA MĚSÍC LEDEN 
 

4. -5 TÝDEN 

MĚSÍČKOVÉ, POJĎTE SE NÁM PŘEDSTAVIT! 
 
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, učení nových říkanek, 
opakování naučených říkanek, povídáme si o novém roce, jaké máme v roce měsíce – 
pohádka „O dvanácti měsíčkách“  
 
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vyrábíme si kalendář – říkáme si, jaké máme měsíce, počasí, rozdíly 
mezi měsíci, znaky měsíců  
 
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – rozcvička, hry při pobytu venku, stavění sněhuláka, hry 
s padákem 
 
POHÁDKA: „O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH“  

 
BÁSNIČKA
Leden na rampouchy hrál,  
únor posune den dál. 
Březen tlačí trávu vzhůru, 
duben barví stromům kůru. 
Květen barevný má fráček, 
červen zpěvavý je ptáček. 

Červenec je léto u vody, 
srpen prázdninové příhody. 
Září - škola volá zas, 
říjen podzimní je čas. 
Listopad - spí zahrádka, 
prosinec je pohádka. 

 
PÍSNIČKY – Měsíce, zpívaná pohádka „O dvanácti měsíčkách“ – Svěrák, Uhlíř 
 
PÍSNIČKA - MĚSÍCE 
Leden je měsíc plný ledu, únor zavolá skřivánka, 
březen dá první lžičku medu, v dubnu se čistí studánka, 
květen si říká podle kvítí, červen si na svět sluncem svítí. 
R: Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí, 
zima nám do dlaní nasype sníh, v létě běháme bosi. 
Červenec po jahodách voní, srpen si bleskem zakřeše, 
v září se sejdem´ pod jabloní, v říjnu déšť pleská po střeše, 
listopad svléká stromům šaty, v prosinci zrajou hvězdy zlatý. R. 
 
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – vyrábíme si kalendář, rozcvička, zpívání písniček, cvičení s padákem, 
procházky v přírodě, pobyt venku dle počasí,  
 


