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Integrovaný blok na duben: Jak si myli podlahu 

Téma: Psaní do Nymburka (19.4. - 30. 4. 2021) 

Pedagogický záměr: Seznámit děti s některými profesemi.(Popelář str. 1-11, Pošťák str.12-21) 
___________________________________________________________________________  

 

POVOLÁNÍ POPELÁŘ 

 

Cíl: Prohlubovat základy ochrany životního prostředí, vést ke třídění odpadu; využití 

odpadového materiálu ke tvoření 

 Kdo se stará o úklid ve školce, doma, venku? Navození tématu o úklidu doma i 
venku. Proč se musí uklízet (i ve školce po hře)? Kdo pomáhá doma s úklidem a jak? 
Kdo vynáší odpadky a kam? 

 
 POPELÁŘ – povídáme si o tom, kdo to je, co dělá, jakými auty popeláři jezdí, v kolik 

musí ráno vstávat a co se vlastně děje s odpadky. Proč je popelář důležité povolání? 
Odváží přeplněné popelnice a vysypává odpad na skládky. Žluté, modré a zelené 
popelnice odváží tam, kde odpad recyklují (co je recyklace)  

 
 Čím je pro nás práce popeláře důležitá? Kam odváží popeláři všechen odpad? 

Seznamovat dítě s tříděním odpadů. K čemu je vůbec dobré třídit odpad, na jaké 
druhy se odpad třídí a také, kam se takový odpad ukládá. Vysvětlíme si pojmy: 
popelnice, kontejner, třídění, recyklace, ekologie  

 
 Pohádka o nemocných popelnicích. U domu stály 4 popelnice, byly špinavé, ošklivé, 

nacpané až z nich odpadky padaly ven na zem, protože už se do nich nic nevešlo. 
Místo bylo ošklivé, špinavé a smradlavé. Když přijel popelář, že je vyveze, ani je 
nemohl unést. Uslyšel, jak naříkají, že jim je špatně, že je všechno bolí a že je už k nim 
ani nikdo nechce chodit a že brzy asi doslouží a budou vyhozené. Popelářovi jich bylo 
líto a zavolal doktora z technických služeb, kde se o takové věci a nemoci starají. Ten 
přišel, prohlédl si popelnice a hned věděl, že popelnice jsou přecpané, bolí je bříška, 
že musí držet dietu a nenechat do sebe nacpat všechno, co lidi přinesou. Každé 
popelnici předepsal jinou medicínu – jedné žlutou (že prý musí jíst jenom plasty), 
druhé modrou (papír), třetí zelenou (sklo), čtvrté oranžovou (nápojové kartony). 
Popelnice ještě vyčistil, okolí uklidil a pořídil jim stejný kabátek, jako byla jejich 
medicína. Najednou bylo kolem popelnic místo čisté, barevné a lidé tam začali znovu 
chodit. A podle jejich barvy kabátku poznali, co do které popelnice mají dát. 
Pamatuješ si to i ty? – porozumění textu. 

 
 Barevné popelnice / kontejnery. Třídění odpadu podle pravidel, barev kontejnerů. 

Seznamujeme se s barevným rozlišováním podle druhu odpadu. Využijeme ilustrační 
fotografie k použití při propagaci třídění odpadů.  
• Rozlišujeme druhy odpadu – papír, sklo, plast.  
• Kolik máme druhů popelnic? 
•  Jak je rozlišujeme?, Co do které dáváme? 
• Proč je důležité třídit odpad?  
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ČINNOSTI DOMA 
 

 Hry s auty (dráhy, silnice), nakládání, převážení a vykládání nákladu (kostek)  

 Třídění plastových víček podle barev  

 Obrázkové, plošné mozaiky z PET víček – skládání na koberci  

 Úklid a třídění hraček na správné místo po dokončení hry ve svém pokojíčku 

 Zapojit děti do domácích prací – utřít nádobí, prach, zamést podlahu, poskládat 

oblečení, pomáhat při vaření, pomáhat třídit odpad 

 Pracovní list – bludiště, cesta autíčka k cíli  

 Prohlížení encyklopedií, práce s mapami, globusem  

 

 
 
 

 Popeláři – písnička s pohybem z CD Míši Růžičkové. 
Odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA 
Nácvik pohybové choreografie, vyjádření obsahu písně pohybem, přiblížit si hravou 
formou práci popeláře.  

 

 Házení míčem na (barevný) cíl (do koše) - hod na cíl s různými obměnami. Vzdálenost 
košů měníme, podle úrovně schopností dítěte. Nacvičování správného nápřahu a 
mrštění paže horním obloukem  

 

 Hra „Kam patřím“? V prostoru vytvoříme 4 stanoviště (popelnice -barevné papíry) 
těchto barev: modrá, žlutá, zelená a červená. Dítě nosí po slovním zadání „Papír“ 
(kelímek, sklo, krabice od mléka, apod.) na správné stanoviště. (rozvíjíme, 
prostorovou orientaci, postřeh, procvičujeme znalosti o třídění odpadu)  

 
 
 
 

ČINNOSTI VENKU 

 Pozorování různých profesí při pobytu venku (např. řidič, popelář, poštovní 

doručovatelka, atd.)  

 Vyhledávání a upozorňování na odpadky, které vidí polehávat někde po ulici, v 

příkopech, na hřišti, v lese a podobně (všímat si odhozených odpadků kolem sebe..).  

 Vyhledáváme barevné kontejnery – žluté, zelené, modré. Zjišťujeme, co se do nich 

dává. Sledujeme (ne)pořádek u popelnic. 

 Při vycházce kolem potoka pozorujeme, co do přírody patří x nepatří  

 Pozorování dopravy v okolí MŠ, poznávání a určování barev aut, účelu a typu 

dopravního prostředku (osobní, nákladní, popelářské, autobus, apod.)  

 Oslavte 22. 4. Den Země a to úklidem zahrady, lesa od pohozeného, nevhodného 

odpadu. 

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA
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BÁSNIČKA S POHYBEM:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÍSNIČKA PRO RADOST:  na melodii Prší, prší 
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POPIS OBRÁZKU - povídej, co do lesa nepatří  
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Popelářské auto – Víš, jakou barvu má popelářské auto?  Dokresli, co mu chybí?  
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OMALOVÁNKA: Popelářské auto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLUDIŠTĚ: Cesta popelářského auta k popelnicím  
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TŘÍDĚNÍ ODPADU - pokud máte doma letáky, nechte děti vystřihnout některé 

obrázky, které by mohly poznat a správně přiřadit a nalepit do pracovního listu. 
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ZKUS SPRÁVNĚ ROZTŘÍDIT ODPAD DO KONTEJNERŮ - spoj čárou  
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NÁPADY NA RECYKLOTVOŘENÍ 

Z plastové láhve nebo jen víček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobky ze skla a papíru      Z plechovek 
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GRAFOMOTORIKA: NAŠE ZEMĚ JE KULATÁ.  Víš, jak vypadá tvoje planeta? 

Vezmi si pastelku a namaluj její tvar. Pozor na správné držení tužky 

  



11 
 

PUZZLE: Obrázek planety Země vybarvi, rozstříhej podle čáry a opět slož  
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POVOLÁNÍ POŠŤÁK 
 
CÍL – Za pomoci profese pošťáka se děti seznamují s místem        
a prostředím, ve kterém žijí, učí se orientovat ve svém okolí, 
obci, znát své jméno a příjmení, věk a místo svého bydliště. 

Pošťák, ten má úkol těžký, 
skoro všude chodí pěšky. 
Ať je vítr nebo mráz, 
zprávu doručí nám včas. 
 
 Pošťák – povídáme si o profesi pošťáka, kdo to je, co všechno dělá, kde pracuje 

(uvnitř i venku za každého počasí), musí brzy vstávat, musí umět číst, psát, znát 
adresy lidí, mapu města...čím je pro nás jejich práce prospěšná? 

 
  Znáš svou adresu? Kam doručí pošťák psaní tobě?  

• Jak se jmenuješ?  
• Jak se jmenuje maminka, tatínek, kamarád…? 
• Víš, jak se jmenuje naše obec?  
• Znáš nějaké důležitá místa v naší obci? (Obecní úřad, zdravotní středisko, pošta, 

hasičárna, škola, školka, obchod potravin, pekárna, kostel…) 
 
 Jak to na poště chodí, co se děje s dopisem na poště? - roztřídit podle místa, naložit 

do aut, roztřídit podle adresy, pošťák doručí – využít encyklopedie, shlédnutí povolání 
pošťáka na youtube, jít s dítětem na poštu – nechat jej vybrat pohlednici, koupit 
známku, nalepit, vhodit do poštovní schránky. 

 
 
Psaní na záda (ve dvojici) 
 
Milá babičko. Tečka. (při slově tečka jemně uděláme prstem tečku)  
Posílám ti křečka. Tečka.  
Křeček škrábe…, štípe…, kouše…, lechtá – pozor ať tě neulechtá. (prsty napodobujeme tyto činnosti)  
Dáme křečka do obálky, nalepíme čtyři známky, (jemné plácnutí plochou dlaně)  
pošťák tam dá razítko, (jemně napodobíme razítkování pěstičkou)  
pošle poštou psaníčko. (lehce potlačíme do zad) 
 

 
Písnička: Jede, jede poštovský panáček 
 
    D          A7        D   

1. Jede, jede poštovský panáček,    2. Jede, jede poštovský panáček 
               A7        D 
   jede, jede poštovský pán.    jede, jede poštovský pán. 
   A7        D       A7        D 
   Má vrané koníčky, jako dvě rybičky,  Vpředu má trubičku a vzadu truhličku 
              A7      D  
   jede, jede do Rokycan.     jede, jede do Rokycan. 
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ČINNOSTI DOMA 
 
 Námětová hra na pošťáky – kreslení obrázků, pohlednic, psaní dopisů, doručování 

dopisů – rodinným příslušníkům, kamarádům (vyřizování vzkazů – necháváme dítě 

vyřizovat jednoduché vzkazy – od maminky pro tatínka, přes dítě)  

 Razítkování – hraní s tiskátky (lze vyrobit i z brambor pomocí vykrajovátek na cukroví) 

 Skládání papírové obálky podle instrukce, ukázky, slovního vedení (viz. Příloha) 

 Lotto – dopisní schránky – třídíme, přiřazujeme dopisy podle stejných znaků (barvy, 

schránky) – můžete doplnit o tvary, čísla, které na obálky a schránky dokreslíte, dopíšete 

 Balík – obalit krabici(krabičky od čaje…) papírem, zalepit lepící páskou 

 Hod do schránky – hod malým míčkem do cíle (klobouku, bedny, krabice) 

 Balíkovna – krabice různých velikostí (seřazovat dle velikosti, odhadovat, co do 

krabice vejde, stavění na sebe, nošení balíku na určené místo – oběma rukama, 

jednou rukou, na hlavě, více balíků najednou… 

 Třídíme zásilky podle barev. Doprostřed místnosti vysypeme barevná plastová víčka 

(přijela pošta) a jinde po prostoru rozmístíme různě barevné papíry (krabice), do 

kterých dítě třídí – roznáší barevná víčka.  

 Hraní s novinami, časopisy, knihami, papírem 

 Cesty pro poštovní auto – vožení novin, kostek a balíčků v nákladním autíčku 

 

 

 

ČINNOSTI VENKU 

 

 Pozorování práce poštovní/ho doručovatele/ky  

 Pozorování poštovního auta 

 Vyhledávání poštovních schránek u domů -  určit barvu, tvar, polohu, kde se nachází 

(nahoře na plotě, dole na vrátkách apod.)  

 Pozorování projevů počasí, komentovat tyto projevy vlastními pocity, zdokonalovat 

sebeobsluhu v oblékání 

 Procházka vesnicí, do města - poznávání důležitých míst – zdravotní středisko, úřad, 

pošta, škola, školka, hřiště, hasiči, apod.  

 Zajít k domu svého kamaráda/ky a vhodit do poštovní schránky vzkaz, obrázek… 

 Jezdit na kole a dovážet poštu (staré noviny) v batůžku… 
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SKLÁDANKA OBÁLKY Z OBDÉLNÍKU PAPÍRU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLÁDANKA OBÁLKY ZE ČTVERCE PAPÍRU 
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POPIS OBRÁZKU- povídej si s rodiči o tom, jak správně postupovat, když chceš 

kamarádovi poslat dopis. 
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VYBARVI SI OBRÁZEK při poslechu písničky Pošťák PAT 

odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=3HrYhsQIqu0 

Pošťák Pat, pošťák Pat, 

pošťák Pat má náramný svět, 

vstává brzy ráno, 

kocour mňoukne "ano", 

pak už oba s poštou vyraží. 

Pošťák Pat, pošťák Pat, 

pošťák Pat má náramný svět, 

z rána slunce svítí, 

v trávě voní kvítí, 

pošťák lidem psaní rozváží. 

Nikdy netušíš kdy příde k vám, 

kdy se před domem auto za-čer-ve-ná, 

já sám vždycky pozor si dám, 

klepaní, cink a už psaní mám. 

Pošťák Pat, pošťák Pat, 

pošťák Pat má náramný svět (mňau), 

vstává brzy ráno, 

kocour mňoukne "ano", 

pak už oba s poštou vyraží, 

pak už oba s poštou vyáží, 

pak už oba s poštou vyráží. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3HrYhsQIqu0
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OBRÁZEK POŠTÁKA VYBARVI, ROZSTŘÍHEJ, POSKLÁDEJ A NALEP NA PAPÍR 
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PROSTOR PRO TVOU ORIGINÁLNÍ POŠTOVNÍ ZNÁMKU 
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VÝROB SI VLASTNÍ POHLEDNICE 
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VYSTŘIHNI A PŘIŘAĎ PODLE BARVY   
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SPOJUJ OBRÁZKY PODLE VZORU 
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DALŠÍ TIPY NA AKTIVITY DOMA I VENKU 


