
PLÁN NA MĚSÍC BŘEZEN 
 

1. TÝDEN 

LIŠTIČKA ELIŠKA NÁS UČÍ NOVÁ ŘEMESLA A POVOLÁNÍ 
 
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, učíme se nové básničky, 
opakování naučených říkanek, povídáme si o tom, čím bychom chtěli být, až vyrosteme, 
jakou práci dělá maminka a tatínek, poznáváme povolání podle obrázku 
 
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – malujeme postavičky s určitou profesí - omalovánky, vyrábíme si 
kuchařskou zástěrku, stavíme domečky z kostek (hrajeme si na zedníky) 
 
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – napodobujeme různé profese, cvičíme podle písničky „Popelář“, 
tancujeme na písničku „Řemesla“, opičí dráha  
 
BÁSNIČKY 
PEKAŘ PEČE HOUSKY 
Pekař peče housky, 
uždibuje kousky. 
Pekařka mu pomáhá, 
uždibují oba dva. 

BUDU LISTONOŠEM 
Pilot? Básník? Ale ovšem, 
já však budu listonošem! 
A pak, milá Aničko, 
donesu ti psaníčko.

POKRÝVAČ 
Pokládá čepice 
z červené břidlice. 
Bez nich by domeček 
měl mokrý límeček. 

KOMINÍK 
Hází ježka do komína, 
aby z bytu prchla zima. 
Aby dobře táhla pec 
na buchty či mazanec. 

 
ŠVADLENKA 
Šiju, šiju košilku, ušiju ji za chvilku. 
Pak ušiju kabátek naší Dáši na svátek. 
A co ještě? Plášť do deště. 

 
 
PÍSNIČKY – Dělání, dělání, Poštovský panáček, Šel zahradník do zahrady,  
 
HRY – hrajeme si na policajty, hasiče, vojáčky, pana doktora, pošťáčky, hry spojené 
s jednotlivými písničkami 
 
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – zpívání písniček, společné tancování, učení nových říkanek, cvičení 
rozcvičky, opičí dráha 



PLÁN NA MĚSÍC BŘEZEN 
 

2. TÝDEN 

LIŠTIČKA ELIŠKA SE LOUČÍ S PANÍ ZIMOU 
 
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování naučených říkanek, 
povídáme si o konci zimy, o tom, že přijde jaro, přibližujeme si tradice spojené s vyháněním 
zimy, opakujeme si barvičky, zimní zvířátka 
 
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vyrábíme si svoji Moranu, vynášíme Moranu, omalovánky spojené 
s loučením zimy 
 
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – chytáme zimu a posíláme ji pryč (honěná), rozcvička, opičí 
dráha 
 
 BÁSNIČKY 

LOUČÍME SE ZIMOU
Byla zima mezi náma, 
ale už je za horama. 
Moranu vyženem pryč, 
Najdeme k jaru klíč.  

Bílou vločku odfoukneme, 
sluníčku zas otevřeme. 
Teploučko bude venku zas, 
přijde k nám po roce jarní čas.

 
PÍSNIČKY – Holka modrooká, Andulko šafářova, Adámku náš 
 
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – výroba Morany, vynášení Morany, opičí dráha, rozcvička, učení básniček, 
zpívání písniček, tancování tanečků,  

  



PLÁN NA MĚSÍC BŘEZEN 
 

3. TÝDEN 

VÍTÁME JARO 
 

KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování naučených říkanek, 
učíme se nové říkanky, povídáme si o změně počasí, o sluníčku, o prvních jarních kytičkách 
(Sněženky, Narcisy, Petrklíček) – poznáváme kytičky podle obrázku, poznáváme tradice 
spojené s příchodem jara 
 
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vyrábíme si sluníčko, první jarní kytičky – Sněženky, Narcisy, 
omalovánky s jarní tématikou, necháváme klíčit hrášek, fazolku na vatě, zasíváme 
velikonoční obilíčko 
 
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – pohybová hra na „Kytičky a včelky“, cvičíme s kytičkou, cvičíme 
podle básničky, opičí dráha, rozcvička 
 
BÁSNIČKA S POHYBEM 
Podívej se, támhle v trávě, 
kytička vyrostla právě, 
čechrá si zelenou sukýnku, 
protahuje si barevnou hlavinku. 
 

K sluníčku lístky natahuje, 
ještě se ospale protahuje, 
na louce není jediná, 
protože jaro už začíná. 

 
AHOJ JARO 
Sluníčko už pěkně rozehřálo led a sníh,  
sněženka nám z trávy mává, ptáčci zpívaj ve větvích. 
vyjdeme si na procházku, na hřišti si budem hrát, 
z písku hrady postavíme, ahoj jaro, pojď si hrát! 

PÍSNIČKY – Holka modrooká, Červená, modrá fiala, Pod naším okýnkem, opakování 
naučených písniček  
 
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – tvoření jarních kytiček, poznávání kytiček na obrázku, povídání o jaru, 
hra „Na kytičky a včeličky“, učíme se nové básničky, opičí dráha, zpívání písniček,  
 
 
  

  



PLÁN NA MĚSÍC BŘEZEN 
 

4. TÝDEN 

VELIKONOČNÍ DOVÁDĚNÍ S LIŠTIČKOU ELIŠKOU 
 
KOMUNITNÍ KRUH – povídání o tom, co jsme dělali o víkendu, opakování naučených říkanek, 
učíme se velikonoční koledy, povídáme si o Velikonocích, o velikonočních zvycích a tradicích, 
poznáváme symboly Velikonoc  
 
SPOLEČNÁ PRÁCE DĚTÍ – vyrábíme vajíčka, velikonoční zajíčky, slepičky (lepení, procvičování 
jemné motoriky), barvení a zdobení velikonočních vajíček, vyrábíme si velikonoční pomlázku  
 
POHYBOVÉ AKTIVITY DĚTÍ – rozcvička se zajíčkem Ušáčkem (skáčeme jako zajíček) a 
slepičkou Pepičkou, hrajeme hry v kroužku (Zajíček ve své jamce, Pásla ovečky), opičí dráha   
 
BÁSNIČKY 
HODY, HODY 
Hody, hody, doprovody, 
dejte vejce malovaný. 
Nedáte-li malovaný, 
dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný. 
 
 

KROPENATÁ SLEPIČKA 
Kropenatá slepička 
snesla bílá vajíčka, 
obarvím je, vymaluji, 
všechny chlapce podaruji, 
pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám. 

 
 
PÍSNIČKY – Červený šátečku, Pod naším okýnkem, Červená, modrá fiala, Holka modrooká,  
 
ŘÍZENÉ ČINNOSTI – poznáváme Velikonoce, učíme se velikonoční koledy, barvení vajíček, 
vyrábění pomlázky, společné cvičení, tancování, zpívání písniček, vyrábíme si zajíčky, 
slepičky, vajíčka 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


