
Integrovaný blok - první vločka 
Tematický celek -cesta na sever - 25.-29.1.2021 
 
Vzdělávací cíle: 

- vytvoření základu aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících 
tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat rozvoj společenského i estetického vkusu 

 
klíčové kompetence:  

- se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost, záměrně si pamatuje 
 
 
očekávané výstupy:  

● chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či 
neumí), že osobní, respektive osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

● učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout dramatickou úlohu aj.) 
● zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a 

tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat, svlékat atd.) 
 
 
vzdělávací nabídka:  

- barvy, tvary, počítání, měsíce, dny v týdnu 
- seznámení se se životem v polárních oblastech, rozdělení arktida a antarktida, grónsko-kde leží, obyvatelé 
- hl.město a vlajka grónska 
- práce s globusem 
- fauna polárních oblastí 
- seznámení s pojmy polární den a noc, polární záře, eskymák, globální oteplování aj.... 
- pokus s vodou a sněhem, polytechnické činnosti 
- pohybové hry s polární tematikou 
- grafomotorické činnosti (správný úchop tužky, pastelky apod.) 
- logopedická prevence, jazykové chvilky 
- výtvarné a pracovní činnosti na dané téma 
- kolíčkování, kimova hra zima, Dobble - zima, skládání obrázku v celek, třísložkové karty 
- sáňkování, bobování, stavba iglú 

 
 
Pohybové činnosti: 

- ph - ledová kra, na ledové sochy, pohyb po krách, bouře na moři 
- rušná část - honičky ; běh a stronzo na pokyn 
- překážková dráha 
- každodenní protažení a posilování celého těla pomocí pozdravu Slunce a dalších, tematicky zaměřených, jógových cviků; závěrečná 

relaxace s písní v tureckém sedu a lehu na zádech, dechová cvičení a společná meditace; jóga se sněhovou vločkou 



 
Pracovní a výtvarné činnosti: 

- polární liška  - štětce, temně modrá tempera, papírové tácky, nůžky, bílý krepový papír, lepidlo, bílá čtvrtka, pohyblivé oč 
- polární záře - tmavý barevný papír či čtvrtka, suché pastely, bílá čtvrtka  

 
Grafomotorika: 

- mladší děti - grafomotorika - sněhové vločky - spojování 
- předškoláci - pracovní list - iglú  
- omalovánky, grafomotorické desky, opisovací karty s tématem zimy k nácviku psaní 

 
Jazyk a řeč: 

- báseň - “eskymácká abeceda” - eskymácké děti mají školu z ledu, učí se tam eskymáckou abecedu.eskymácká abeceda, to je krásná 
věda:sáňkování, koulování a lov na medvěda. 

- jazyková rozcvička 
- shlédnutí pohádky “lední medvídek” - doplňující otázky, rozhovor, poučení 

 
Hudebně-dramatická činnost: 

● dechová cvičení, rozezpívání se, hadrový panák 
● zpěv dříve naučených písní se zimní tematikou 
● hra na tělo, rytmizace slov 
● nácvik písně “grónská písnička” -1. Daleko na severu je grónská zem, žije tam eskymačka s eskymákem. my bychom umrzli, jim není 

zima, snídají nanuky a eskyma. 
2. mají se bezvadně, vyspí se moc, půl roku trvá tam polární noc. Na jaře vzbudí se a vyběhnou ven, půl roku trvá tam polární den. 
 


