
Zimní království a Sněhová královna 

 

V průběhu týdne 14. – 18. 1. 2019 jsme se ve třídě Motýlek aktuálně zabývali pravým zimním 

obdobím, a to z různých úhlů pohledu (a v souladu s TVP, resp.ŠVP). Seznámili jsme se 

s účinky mrazu a vody, s podobami vody v různých skupenstvích, rozvinuli jsme fantazii, 

upevnili znalost a názvů studených barev, atd.  

 

Pondělí: Jak vypadá paní Zima? 

- rozdělili jsme barvy studené a teplé, přiřadili k ročnímu období zima, určily, které budeme    

   potřebovat na zimní obrázek 

- nakreslili jsme portrét, jak by mohla vypadat paní Zima (bílé fixy, tempery, voskovky,  

  pastelky...A3) 

- vyslechli jsme pohádku H. Ch. Andersena Sněhová královna (na pokračování během týdne) 

- provedli pokus s táním sněhu – děti děj pozorovaly, používaly pojmy více/méně, sledovaly  

  čistotu roztáté vody 

- zazpívali jsme si píseň Jaro, léto, podzim, zima 

Úterý:  Kdy a jak panuje paní Zima? 

- zopakovali jsme roční období a roztřídili k nim odpovídající obrázky, zopakovali názvy  

  měsíců, zejm. těch zimních 

- starší děti vyhledávaly písmena k názvům ročních dob 

- manipulací s papírem aj. materiálem dotvořily svou paní Zimu, ozdoby lepily, tiskaly, 

dokreslovaly gelovkami 

Středa: Jaké je ledové království? 

- zahrály si pohybové hry s chůzí po krách z papíru 

- vysvětlili jsme si nová slova – iglů, kra, pól, polární zář, eskymáci... 

- artefiletickou metodou jsme si kooperativně vytvořili společné ledové království a prožili  

  psychologické působení „studených“ barev, kolem společného díla jsme si zacvičili (mj. dle 

návrhů dětí) 

Čtvrtek:  Kde na Zemi je opravdové ledové království? 

- při práci s dětským obrázkovým atlasem jsme si ukázali Antarktidu a Arktidu, na PC jsme si  

  ukázali zvířata tam žijící – objasnili jejich ochranné zbarvení, polární zář, způsob života  

  Eskymáků v iglů... 

- starší děti počítaly ledové kry a sněhové koule (z polystyrenu), přiřazovaly daný počet 

Pátek:  Fujavice a sněhová vánice... 

- procvičili jsme dechové svalstvo při řízeném usměrňování výdechu brčkem, kdy jsme se  

  snažili dopravit „ledovou kouli“ do iglů 

- kresbou ve folii a sypkým bílým materiálem jsme vytvořili iluzi vánice, fujavice; s bílou  

 stuhou jsme opět procvičili dechové svalstvo... atp. 
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