
Integrovaný blok: PRVNÍ VLOČKA 

Téma: Tři králové 

 

Hlavní cíle 

 Mít povědomí o tom, kdo byly 3 králové 

 Mít povědomí o tom, co je Nový rok a Silvestr 

 Naučit se společně písničku 

 Umět rozpoznat, jaké slova se rýmují a jaká ne 

 Dokázat popsat emoce (radost, smutek, zvědavost, důvěra) – Emušák Ferda a jeho 

mouchy 

 

Vedlejší cíle 

 Znaky zimy 

 Upevnění znalosti barev, tvarů a čísel 

 

Kompetence 

 Nebojí se  chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za 

snahu 

 

Očekávané výstupy 

 Vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a jejich dokončení 

 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak 

vypadá, jinak se chová, něco jiné umí či neumí apod.), že osobní, respektive osobností 

odlišnosti jsou přirozené 

 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o Povídání nad obrázkem: „Měsíc Leden“ – snažit se mluvit celou větou, co 

vidím, dokázat popsat jak to vypadá (výška, barva, tvar) PPD: spontánně 

mluvit o obrázku 

o Dokázat převyprávět příběh o 3 králích (kam šli, co nesli, proč tam šli, kdo je 

vedl…) 

 

 Jazyková pregramotnost + logopedická prevence 

o Vytleskávání slov (koruna, Betlém, Ježíšek) + 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, mezi, nad 

o PPD: počítání (méně x více) 

 

Grafomotorika:   

 

 

Hudebně dramatické aktivity:  

 písnička: „My tři králové“ + opakování vánočních koled 

 rozmluvení, rozdýchání, rozezpívání 

 zpívání písničky  

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

 
Výtvarné činnosti: 

 „Moje koruna – práce s voskovkou, stříhání 

 „Co mi přinesl Ježíšek“ – kreslení voskovkou 

 „3 králové“ – kresba temperou, namalovat 3 krále  
 

Pohyb: 

 „Tři“  - rozběhání a utvoření trojic 

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

 PH: „Král sedí na tůně“ – děti utvoří kruh a uprostřed na židli sedí král, na hlavě má 

korunu a podřimuje. Děti se drží za ruce a říkají říkanku: „Král sedí na trůně, 

v papírové koruně, kdo mu ji vezme, ten si na trůn sedne“ Předem určené dítě vezme 

králi korunu, vyběhne z kruhu ven a utíká, král ho musí chytit. Různé obměny – 

šeptáme říkanku, stojíme na jedné noze, dřepíme atd… 

 „Tří králová cesta“ – překážková dráha s dárkem pro Ježíška 

 

Ostatní 

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

 Emušák Ferda – opakování všech much – radost, zvědavost, smutek, důvěra – složení 
puzzlíků much, správně přiřadit mouchy, dokázat popsat jak se cítím, když jsem… 
Pantomima – děti předvádějí pocity, vyzkoušení co je to důvěra 

 
 

 

 


