
Integrovaný blok – z vody do vody

Tematický celek – křížem krážem oceánem- 14.- 18.6.2021

Vzdělávací cíle:

● Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu
pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka a apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

● vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, Zemí
● pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
● uvědomování si vlastního těla

klíčové kompetence:

- se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci
- se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje;v běžných situacích

uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat,
přijímat a uzavírat kompromisy

- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak
lhostejnost,nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce a úsilí

druhých
- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné,

iniciativní a aktivní je výhodou

očekávané výstupy:

● Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhadovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet
společné znaky, podobu i rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

● chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod nad, vedle mezi apod), elementární časové
pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i rovině, částečně
se orientovat v čase

● projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat film, divadlo
● vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci “ne” v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých

situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.
● ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
● uvědomovat si své limity a možnosti (své silné a slabé stránky)



vzdělávací nabídka:
● barvy, tvary, počítání, měsíce, dny v týdnu, počasí
● proč je moře slané
● kdo žije v moři a u něj  - savci, ryby, ptáci
● kdo a co pluje po moři - opakování, které druhy lodí děti znají a kdo je řídí
● profese, které souvisí s vodou a mořem
● rozdíl moře x rybník x oceán x jezero
● dobble, kimova hra, třísložkové karty, třídění barev
● pojedeš k moři? /byl/a jsi někdy u moře?
● pohybové činnosti a hry
● grafomotorické činnosti (správný úchop tužky, pastelky apod.)
● pracovní listy, omalovánky
● výtvarné a polytechnické činnosti na dané téma
● jazykové chvilky, rozvoj sluchového vnímání
● slavnostní rozloučení s předškoláky
● projektový den - stavitel věží

Pohybové činnosti:
➢ procházky po okolí, do lesa, školní zahrada
➢ pohybové hry - “námořníci”, “na žraloka”, “lov ryb”, “na rybáře”, “žahavé medúzy”, “plavání”
➢ překážková dráha, běh přes překážky-ostrovy
➢ taneční rozcvička s jednotlivými pohyby písně “baby shark”
➢ každodenní jógové pozdravy slunci s obměnou cviků a relaxací, ranní rozcvičky na posílení a

protažení celého těla

Pracovní a výtvarné činnosti:
● velryba z pet lahví - společná práce - pet víčka, velký karton
● na návštěvě u medúz - malba temperami a kresba křídou, stětce, čtvrtka, tempery, křídy

Grafomotorika:
❖ mladší děti - grafomotorika - delfíni
❖ předškoláci - grafomotorika - chobotnice



❖ omalovánky s tématem mořského života

Jazyk a řeč:
● báseň - lachtan

v americe na pobřeží, spokojen se válí, leží

malý lachtan. a má hlad! máma se ptá

“co bys rád?”

za rybičku poděkuje, po večeři plány kuje:

“budu strážce velkých lodí, práce v moři se mi hodí.”

● jazyková rozcvička, jazykové chvilky, procvičování sluchového vnímání
● čtení pohádky “varvara” - pohádky z mořské hlubiny o velrybě
● četba příběhu - jak si mořský koník, mořská jehla a hvězdice udělali malé milé moře - soustředění na příběh,

pochopení příběhu a jeho významu, doplňující otázky, poučení z příběhu

Hudebně-dramatická činnost:
● zpěv dříve naučených písní, rytmizace a vytleskávání, dechová cvičení
● nácvik a zpěv písně “tři citrónky” :

1.v jedné mořské pustině, ztroskotal parník v hlubině, jenom tři malé citrónky, zůstaly na hladině.

Ref.:  rýbaroba, rýbaroba, rýbaroba, čuču...zůsstaly na hladině.

2. jeden z nich povídá - přátelé - netvařte se tak kysele, vždyť je to přece veselé, že nám patří moře celé.

3.a tak se citrónky plavily dál, jeden jim k tomu na kytaru hrál, a tak se plavily do dáli až na ostrov korálový.

4.pak je však stihla nehoda zlá, byla to mořská příšera, sežrala citrónky i s kůrou a tak tu zpívám píseň svou.




