
Integrovaný blok – sněženka už vykukuje

Tematický celek –tady jsem doma- 3.-7.5.2021

Vzdělávací cíle:

● posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mš, v dětské herní skupině apod.)
● vytváření základů pro práci s informacemi
● seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

klíčové kompetence:

- chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně, nevhodné chování i
komunikaci, která mu je nepříjemná, umí odmítnout

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě obklopuje, o jeho
rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění prostředí, ve kterém žije

očekávané výstupy:

● zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností,
technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit i vyrábět z různých
materiálů, z přírodnin aj.)

● orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mš, v blízkém okolí)
● pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se

chovat

vzdělávací nabídka:
● barvy, tvary, počítání, měsíce, dny v týdnu, počasí
● seznámení se se svou vlastí a prostředím, kde žiji
● termín česká republika a vše s ní spojené - měna, vlajka, symboly, řeč, mapa aj.
● znám svou adresu, okolí, dovedu popsat cestu domů
● jak se bezpečně chovat vůči někomu neznámému
● práce s mapou a globusem
● pohybové činnosti a hry
● grafomotorické činnosti (správný úchop tužky, pastelky apod.)
● pracovní listy, omalovánky s tematikou česka



● výtvarné a pracovní činnosti na dané téma
● jazykové chvilky, rozvoj sluchového vnímání
● jaký/á jsem já, zopakování si a popis členů rodiny, se zaměřením na maminku
● jaká je maminka, jaké má vlastnosti, co jí přeji k svátku
● svátek maminek a jeho oslava
● tvorba dárku pro druhé

Pohybové činnosti:
➢ procházky po okolí, do lesa, školní zahrada
➢ pohybové hry - král sedí na trůnu; všichni domů;vyvolávaná jmen; židličkovaná; na krále
➢ překážková dráha  - hranice české republiky
➢ každodenní jógové pozdravy slunci s relaxací, ranní rozcvičky na posílení a protažení celého těla

Pracovní a výtvarné činnosti:
● naše česká vlajka - bílá čtvrtka, tempery, štětec, lepidlo, dřívka
● mandala z pet víček - vlajka
● přání pro maminku- barevný papír, lepidlo, knoflíky, nůžky
● dárek pro maminku - červená a zelená čtvrtka, špejle, lepidlo, nůžky

Grafomotorika:
❖ mladší děti - grafomotorika - spojování královské koruny
❖ předškoláci - grafomotorika - rozeznej českou vlajku
❖ omalovánky s tématem české republiky

Jazyk a řeč:
● báseň - máma, táta:

každý věří svojí mámě

a je hrdý na tátu.

nikomu je neprodáme



ani za sto dukátů.

mámu, tátu, všichni víme,

nikdo nikdy nepředčí.

s oběma se pomazlíme

za to, že jsou nejlepší.

● jazyková rozcvička
● literární činnost - pohádka “jak pejsek s kočičkou věšeli vlaječky” - doplňující otázky, převyprávění děje,

porozumění příběhu a poučení z něj
● shlédnutí dokumentu pro děti a povyprávění o něm, doplňující otázky -

https://edu.ceskatelevize.cz/video/452-nase-zeme-ceska-republika
● vytleskej slova - maminka, tatínek, dítě, bratr, sestra, ulice, město, česká republika, česko, domov, koruna,

král, prezident, vlajka, čech, praha, brno, liberec, hradec králové...
● Na kterou slabiku zmíněná slova začínají a na kterou končí?
● výše zmíněná slova vyhláskuj - např.  v-l-a-j-k-a

Hudebně-dramatická činnost:
● poslech dříve naučených písní, rytmizace a vytleskávání, dechová cvičení
● nácvik písně “to je krásný svět” :

Jaro, slunce, máma, to je krásný svět, co si mohu více přát, abych s tebou, mámo, byla do sta let, aby tě měl táta
rád. ref.: Mám tě ráda, mámo, mám tě ráda, mám, v náruči tvé, mámo, štěstí poznávám.

moje milá mámo, i ty mámu máš, to je dnes má babička, zazpívej jí se mnou, že ji ráda máš,  to je naše
písnička. ref.: -//-


