
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Já a moje rodina 

Hlavní cíle 

 Upevnit si znalost členů rodiny 

 Naučit se chápat příbuzenské vztahy 

 Upevnit si znalost slušného chování 

 

Vedlejší cíle 

 Znaky jara 

 Pravolevá orientace 

 

Kompetence 

 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti 

 Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

 

Očekávané výstupy 

 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 Pochopit, že každá má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 

podle které je třeba se chovat 

 Upevňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i s dětmi  

 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o povídání nad obrázky: měsíc březen, moje rodina 
o povídání o členech mé rodině, o širší rodině, jak se kdo jmenuje, kde bydlím 
o povídání o slušném chování 
o povídání o zvykách, které máme doma 
o umět se představit (jak se jmenuji, kolik mi je let, odkud pocházím) 
o povídání o tom, jaká může být rodina? Vymýšlení přídavných jmen (veselá, 

smutná, krásná…) 
o znaky jara 
o Poslech pohádky, její rozbor, převyprávění pohádky 

 
 
 
 
 
 
 



 Básnička:  
 

NAŠE RODINA 

Ze všeho mám nejraději, 

když se máma s tátou smějí. 

Mám je rád a oni mě, 

patříme si vzájemně. 

 
 

 Jazyková pregramotnost + logopedická prevence 

o Vytleskávání slov + určení počtu slabik 

o PŘEDŠKOLÁCI: Určení první hlásky ve slově + další slova na danou hlásku. 

Zkusit poznat i poslední hlásku ve slově. 

o Rýmování slov 

o PŘEDŠKOLÁCI: Zkusí vymyslet svoje slova, která se rýmují 

o Logoped. Prevence – procvičování mluvidel  

 Nádech nosem – výdech pusou 

 Vypláznout jazyk až na bradu, dotknout se jazykem nosu, hýbat 

jazykem ze strany na stranu, nafouknout tváře, strkat jazyk do tváře, 

udělat z jazyka ruličku a palačinku 

 Foukat do papírku, peříčka 

 Dokázat přidržet brčko nebo vatovou tyčinku mezi pusou a nosem 

 

 Matematická pregramotnost 

o Pravolevá orientace 

o Pojmy: méně x více x stejně 

o PŘEDŠKOLÁCI: o kolik méně, o kolik více 

 

Grafomotorika:  pracovní listy na téma rodina 

 

 

Hudebně dramatické aktivity:  

 Poslech písně: „Muzikantská rodina“  

 Opakování písní: Grónská písnička, Lečo, Červená karkulka 
 
Výtvarné činnosti: 

 Kde bydlím 

 Moje rodina 



 
Pohyb: 

 Překážková dráha 

 Tancování: „Superman“ – tancování podle pokynu 

 Zkuste s dětmi „svíčku“ nebo „kolébku“ 

 Dýchání do bříška: dítě leží na zemi, uvolněné, jednu ruku má položenou na bříšku a 
zkouší se nadechnout do bříška – NOSEM – bříško se nafoukne jako balónek a výdech 
pusou 
 
 
 

Ostatní 

 Nastavení kalendáře: dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí 

 Emušák Ferda a jeho mouchy (emoce) 

 Kimmova hra 


