
Integrovaný blok: PRVNÍ VLOČKA 

Téma: Vánoční čas 

 

Hlavní cíle 

 Mít povědomí o tom, jaké jsou zvyky a tradice na Vánoce 

 Mít povědomí o tom, že v každé zemi mají jiného Ježíška (Santa klaus, děda mráz..) 

 Naučit se společně vánoční básničku a vánoční koledu 

 Umět rozpoznat, jaké slova se rýmují a jaká ne 

 Moucha důvěra 

 

Vedlejší cíle 

 Znaky zimy, rozdíl mezi podzimem a zimou 

 Upevnění znalosti barev, tvarů a čísel 

 

Kompetence 

 Chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí 

také odpovídá 

 

Očekávané výstupy 

 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 Učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybarvit 

 Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonost), snažit se 

ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit 

vztek, zlost, agresivitu apod.)  

 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o Povídání nad obrázky: Vánoční tradice – jaké známe, jaké doma děláme + 

jejich ukázka (rozkrojení jablka, hod střevícem, pouštění lodiček, co je to jmelí 

a k čemu je) 

o Hádanky na téma Vánoce 

o Když se řeknou Vánoce, co si představíme 

o Básnička: „Vánoce“ 

 

 Jazyková pregramotnost + logopedická prevence 

o Vytleskávání slov (dárek, Ježíšek, zvoneček) + určení počtu slabik 

o PPD: Určení první hlásky ve slově + další slova na danou hlásku. Zkusit poznat i 

poslední hlásku ve slově. 

o Rýmování slov – dárek-párek, ježíšek-pelíšek a další… 

o PPD: Zkusí vymyslet svoje slova, která se rýmují 



o Logoped. Prevence – procvičování mluvidel 

 

 Matematická pregramotnost 

o Pojmy: na, pod, vedle, za, před 

o PPD: počítání (méně x více) 

 

Grafomotorika:   

 Hledání stejného obrázku 

 

 

Hudebně dramatické aktivity:  

 písnička: „Pásli ovce Valaši“ + opakování vánočních koled 

 rozmluvení, rozdýchání, rozezpívání 
 zpívání písničky + doprovodný pohyb 

 Hry se sluchem: ukaž odkud vychází zvuk, co to bylo za nástroj, zvedni ruku až 
neuslyšíš triangl 
 

 
Výtvarné činnosti: 

 „Vánoční strom“ – práce s temperou, lepidlem, stříhání, nalepování ozdobiček 

 „Co si přeji, aby Ježíšek přinesl mamince a tatínkovi“ – kreslení voskovkou 
 

Pohyb: 

 „Na Mrazíka“  - rozběhání 

 Cvičení s říkankou: „Dobrý den“ „Cvičeníčko“  „Krok sun krok“ – cvičení s říkankou, 
cvičení s vločkami + cvičení  na ploché nohy „Medvěd“ + „Bublina“ a relaxace – ležíme 
jako hadrový panáček a dýcháme do bříška  

 PH: „Vánočka“ – děti utvoří kruh a uprostřed na židli sedí pekař a drží v ruce 

Vánočku a u toho podřimuje. Děti stojí okolo pekaře a říkají společně říkanku: 

„Upečená Vánočka, ta se rána nedočká, mňam mňam mňam, to si dám, to si ale 

pochutnám“ jakmile se dořekne říkanka, dítě určené paní učitelkou sebere pekařovi 

vánočku a utíká z kruhu ven. Pekař má za úkol zloděje chytit. 

 

 

Ostatní 

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

 Emušák Ferda – moucha důvěra– Emušák Ferda ztratil mouchy, přivoláváme mouchy 
zpět, skládání much – velké puzzle – důvěra. Ukázka a povídání o tom, co to ta důvěra 
vlastně je. Omalovánka mouchy, 

 
 

 

 


