
Integrovaný blok - dráček papíráček 
Tematický celek - Paní Zima přichází - 16.-20.11.2020 
Vzdělávací cíle: 

- kimova hra , počítání do 20, hry na paměť a pozornost, kolíčkohraní 
- rozvoj povědomí o přírodě v nastávající zimě - zopakování si ptáků, kteří přezimují 
- obrázky zvířat, která spí zimním spánkem (medvěd, ježek, jezevec, netopýr, ještěrka), která jsou aktivní (lesní zvěř, veverka, 

krtek) a těch, která si dělají zásoby na zimu; třísložkové karty - ptáci, zima 
- připomenout si, jak je důležité a čím přikrmovat ptáky a zvířata 
- zopakování si listnatých a jehličnatých stromů, jejich plodů a listů; které stromy na zimu opadávají a které ne 
- pozorování přírody, která se připravuje na zimu 
- popis obrázků 
- časová posloupnost 
- geometrické tvary, barvy 

 
klíčové kompetence: - 

- dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
- dítě si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 
- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

 
 
očekávané výstupy:   

● poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno 
● uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se 

nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 
● dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní 

pravidla 
 
 
vzdělávací nabídka:  

- písničky a básničky s podzimní tematikou 
- časová orientace 
- poznávání přírody - jaké změny v přírodě nastávají na podzim, názvy stromů, druhy stromů 
- rozvoj sebeobsluhy 

 
 
pohybové činnosti:  

● ph: dva mrazíci; ježek; na medvěda; na vlaštovky 
● opičí a překážková dráha - přeskoky, skoky snožmo, lezení, plazení, přeskoky, slalom apod. chůze na soustředění po linii s předmětem 
● každodenní protažení a posilování celého těla pomocí pozdravu Slunce a dalších, tematicky zaměřených, jógových cviků; závěrečná 

relaxace s písní v tureckém sedu a lehu na zádech, dechová cvičení a společná meditace 
 



 
Pracovní a výtvarné činnosti: 
-medvědův zimní spánek - hnědé a černé čtvrtky, hnědý krepový papír, lepidlo, nůžky; stříhání, lepení, dodržení pořádku při práci 
 
Grafomotorika:  

- ptačí budka  - tah po linii od ptáčka do budky - mladší děti  
- strom - starší děti 

 
Jazyk a řeč: 

● shlédnutí pohádky “dva mrazíci”, broučci - a byla zima 
● báseň  -  “medvěd” - medvěd klepe peřinu, už se chystá na zimu, záležet si musí dát, až do jara bude spát. zásoby má v doupěti, než 

napočteš do pěti. 1, 2, 3, 4, 5 a medvídek usnul hned. 
● jazyková cvičení, logopedická prevence, cvičení mluvidel 

 
Hudebně-dramatická činnost: 

●  píseň - meluzína - vítr fouká, do komína, všemi okny lomcuje, vysmívá se, meluzína, proč ten vrabec běduje, fiju, fiju, fí, fiju, 
fiju, fí, vysmívá se meluzína, proč ten vrabec běduje.  
Jen se nesměj, meluzíno, taky by tě přešel smích, kdybys měla, uklizeno, do bytu ti padal sníh. Fiju, fiju, fí, fiju, fiju, fí, kdybys měla 
uklizeno, do bytu ti padal sníh. 

● rozezpívání, dechová cvičení 
● hry na tělo, vytleskávání slov 
● zpěv písní s podzimní tematikou a již dříve naučených písní (ježek, lečo, vyletěl si pyšný drak, strašidla, houbař, vrabec a sýkorka 

apod.) 


