
Integrovaný blok: PRVNÍ VLOČKA 

Téma: Stopy zvířat 

Hlavní cíle 

 Rozvíjet a upevňovat poznatky o lesních zvířátkách a jejich stopách 

 Rozpoznat zvířata podle stop ve sněhu 

 Umět rozpoznat, jaká slova se rýmují a jaká ne 

 

Vedlejší cíle 

 Znaky zimy 

 

Kompetence 

 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog 

 

Očekávané výstupy 

 Vést rozhovor 

 Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o povídání nad obrázky zvířátek (jak které vypadá, barva, srst, počet nohou, 
výška, názvy mláďat) 

o povídání nad obrázky stopy zvířat (které komu patří) 
o povídání o tom, jaké jedí jí zvířátka v lese, co jim můžeme donést my jako lidé 

do lesa 
o povídání o tom, kdo chrání zvířátka v lese a kdo jim naopak ubližuje 
o znaky zimy 

 

 Básnička: „Srnka“ 
Na pasece stojí srnka, okusuje travičku, 

každou chvilku opatrně, zvedá svojí hlavičku. 

Naslouchá a pozoruje, jestli ji nic neruší, 

že sem míří divočáci, v tuhle chvíli netuší. 

Uslyšela praskat větve, pak hlasité chrochtání, 

třemi skoky hbitě a do lesa uhání. 

 
 



 Jazyková pregramotnost + logopedická prevence 

o Vytleskávání slov (jelen, datel, veverka, zajíc) + 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 – les x pes, srna x vlna, jelen x zajíc, veverka x datel 

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 Pojmy: na, pod, vedle, za, před, nad, mezi 

o Trénování čeho je víc, čeho je míň 

o PŘEDŠKOLÁCI: o kolik méně, o kolik více 

 

Grafomotorika:  viz níže 

 

 

Hudebně dramatické aktivity:  

 Poproste děti, aby Vám zazpívaly, jaké písničky se učíme ve školce 

 Např. Grónská písnička, Červená Karkulka, Dva mrazíci, 
 
Výtvarné činnosti: 

 Zkuste nakreslit myslivce 

 Nakreslit jakékoliv zvířátko z lesa 
 

Pohyb: 

 Utvořte dětem překážkovou dráhu  

 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 
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