
TÉMATICKÝ PLÁN 

 

Téma:  Hmyzí svět u vody Období: 5. 6. – 9. 6. 2017 

Organizační poznámky: 

 

Kompetence: 3. má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i technik, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v rádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

43. ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může 

ovlivnit 

 

Cíle:                                                                                      

 DT  

Podpora rozvoje jemné motoriky – chytáme brouky, tak 

aby se jim nic nestalo 

Rozvoj a užívání všech smyslů – hledání hmyzu zrakem, 

sluchem i hmatem 

 

DP  

Rozvoj receptivních dovedností – rozlišuje zvuky 

hmyzu, hledá je dle zvuku, který vydávají 

Podpora zájmu o dramatické vyjádření hmyzu 

 

Rozvoj paměti a pozornosti – naslouchá, pamatuje si, 

udrží pozornost 

Posilování zvídavosti 

Podpora schopností řídit svoje chování – zvládat dobré i 

špatné pocity ohledně práce s hmyzem, pojmenovávat je 

a usměrňovat 

 

DTD 

Vytváření prosociálních postojů – rozvoj tolerance vůči 

malým živočichům, pochopení jejich důležitosti 

 

DSp 

Osvojení si základních poznatků o hmyzu, který nás 

obklopuje  

 

DS  

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 

Očekávané výstupy:                                                                                                  

 

Používá špetkovitý úchop, manipuluje obratně 

s broučky, dokáže je zvednout bez újmy. 

Při hledání používá zrak, hmat i sluch. 

 

 

 

Otáčí se za zvukem, dokáže rozeznat včelu, sršně a 

čmeláka; seznámení s ostatními zvuky hmyzu 

Zapojuje se do dramatické hry na hmyz, má z ní 

legraci a baví ho 

Pamatuje si názvy hmyzů, naslouchá ostatním, když 

mluví, neskáče do řeči 

Sám od sebe zkoumá brouky a vyptává se 

Dokáže ovládat svoje pocity při zkoumání brouků, 

dokáže určit, jestli mu vadí/nevadí na hmyz šahat a jak 

se u toho cítí – popíše své pocity 

 

 

Vědomě neubližuje hmyzu, pokud není samo 

v ohrožení; ví, čím jsou nám prospěšní  

 

 

Pojmenuje hmyz, který se vyskytuje v naší blízkosti, 

zná jeho důležitost a schopnosti 

 

 

Vědomě neubližuje hmyzu a netrápí ho 

Rizika 

 

 

Řízené činnosti 

ve třídě 

komunitní kruh 

komunikační kruh 

 jak hmyz vypadá 

 jak ho můžeme rozlišovat a třídit – barva, křídla, 

velikost, místo výskytu,… 

knihy 

 Nathan, Paris-France (2007). Malá dětská 

encyklopedie. Euromedia Group. ISBN 978-80-

242-1895-3 

 Mario Ludwig (2004).Naší přírodou měsíc po 

měsíci. Ekon Jihlava. ISBN 80-7306-173-2 

 Jan Karafiát (). Broučci 

 Ferda Mravenec 

https://www.youtube.com/watch?v=FOtWKSJwcyM 

Venku 

Lovení hmyzu a jeho zkoumání – žížaly, mouchy, 

motýli 

Procházka k rybníku a zkoumání vodoměrek a 

dalšího vodního hmyzu 

Hledání žížal – možnost vytvoření žížaliště 



Částečně řízené činnosti  

 

 

Přírodní 

 

malujeme hmyzáky 

na kamínky 

Intrapersonální 

 

 

zkoumání vody 

Interpersonální 

 

 

igelitový rybník 

Tělesně 

kinestetická 

 

pohybová středa 

Hudební 

 

opakování  písniček 

na angličtině 

Prostorová 

 

 

plastelínový hmyz 

Logicko 

matematická 

 

počítání hmyzu 

Verbální 

 

film o vodním 

hmyzu – následná 

reflexe 

 

Hmyzí svět u 

vody 



Téma: Hmyzí svět u vody 
 

Datum: 12. 6. – 16. 6. 2017 

 

Obsah:  Seznamování se světem hmyzu, povídání o hmyzu – jaký známe, jak se třídí, 

prohlížení knížek, řazení vývoje mravence, pozorování hmyzu v lese a na louce, malování 

v plenéru, prohlížení knih o hmyzu – práce s encyklopediemi a s beletrií, dramatické 

ztvárnění hmyzu, hmyzí diskotéka, vytváření motýlů a světlušek 

 

Dílčí cíle: Podpora rozvoje jemné motoriky – chytáme brouky, tak aby se jim nic nestalo, 

Rozvoj a užívání všech smyslů – hledání hmyzu zrakem, sluchem i hmatem, Rozvoj 

receptivních dovedností – rozlišuje zvuky hmyzu, hledá je dle zvuku, který vydávají, Podpora 

zájmu o dramatické vyjádření hmyzu, Rozvoj paměti a pozornosti – naslouchá, pamatuje si, 

udrží pozornost, Posilování zvídavosti, Podpora schopností řídit svoje chování – zvládat dobré 

i špatné pocity ohledně práce s hmyzem, pojmenovávat je a usměrňovat, Osvojení si 

základních poznatků o hmyzu, který nás obklopuje, Rozvoj úcty k životu ve všech jeho 

formách 

 

Pondělí: RA: Volné hry dětí, práce s pomůckami Montessori, nabídka prohlížení dětské 

encyklopedie 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí, opakování písmene R a H 

- Komunitní kruh – co jsme dělali o víkendu 

- Komunikační kruh – co nás čeká tento týden, co budeme dělat a tvořit; co by je 

zajímalo a co by si chtěli zkusit 

- Angličtina 

- Procházka pod hrad Orlík k rybníku – pozorujeme vodní hmyz, jak vypadá, 

jak se pohybuje a jestli se s někým baví (jak se má k ostatnímu hmyzu); 

sbíráme kamínky u vody; malujeme křídami „do vody“ 

 

PV: Procházka k rybníku v parku pod Orlíkem, pozorujeme hmyz, hledáme 

vážky a šídla, říkáme si jejich rozdíly. Povídáme si o bezpečnosti u vody. 

 

 

 

Úterý: RA: Volné hry dětí, hra s Montessori materiálem, nabídka omalovánek šídel, nabídka 

prohlížení Malé dětské encyklopedie a vyhledávání hmyzu 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí, opakování písmene dle přání dětí 

- Komunikační kruh – co jsme našli u vody, jaký hmyz si pamatujeme, čím se od 

sebe lišili – létali, chodili; barvou; velikostí; místem, kde jsme je objevili 

- Zhlédnutí krátkého filmu o vodním hmyzu – následná reflexe a povídání 

- Angličtina 

- Výtvarné tvoření – vytváříme vodní hmyz z modelíny 

- Opakování básniček a písniček na besídku 

 

 

PV: Pobyt na zahradě – starost o králíky, nabídka hrátek s vodou – lákáme hmyz na 

vodu, zjišťujeme, kdo se u ní objeví 

 



 

 

Středa: RA: Volné hry dětí, hry s Montessori pomůckami, nabídka Malé dětské 

encyklopedie, opakování básniček a písniček na besídku 

 

- Tenis: lekce tenisu. 

- Fotbalová miniškolka s Alešem 

- nabídka pohybových aktivit v parku/na fotbalovém hřišti 

 

PV: Procházka cestou na tenis/na fotbal a zpět – bezpečný pohyb po městě; nabídka 

pohybových her 

 

OČ: Besídka pro tatínky, společné tvoření, povídání a ochutnávání dobrot 

 

 

 

Čtvrtek: RA: Volné hry dle volby dětí, práce s Montessori materiálem, nabídka malování na 

kamínky, nabídka pipet 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 

- Komunitní kruh – jak jsme si užili besídku, co se na ní dělo a co se nám povedlo, 

či nepovedlo 

- Angličtina 

- Tvořivá dramatika – proměna ve vodní hmyz, potkáváme se navzájem a různě se 

zkoušíme zdravit 

- Výtvarné tvoření – tvoříme igelitové rybníčky 

 

PV: Pobyt na zahradě mateřské školy, nabídka hrátek s vodou, nebo procházka v okolí 

k Cihelně – dle počasí 

 

 

 

 

Pátek : RA: Volné hry dětí, hry s Montessori pomůckami, nabídka malování na kamínky, 

nabídka pracovních listů k tématu, nabídka pipet 

 

- Elipsa – uvítací píseň, kalendář, počasí 

- Komunitní kruh – co se nám v týdnu povedlo, co ne a co nás čeká o víkendu 

- logopedická prevence – dechová, mimická cvičení; velké děti – dechová cvičení 

s flétnou 

- předmatematické hry s hmyzem 

- Angličtina 

 

PV: Pobyt na zahradě MŠ, nabídka hrátek s vodou, kontrola zakopaných odpadků – 

EKOTÝM, nebo procházka k Cihelně – dle počasí 

 


