
Integrovaný blok - Dráček Papíráček 

Tematický celek - Draku, ty jsi vážně drak?  
Vzdělávací cíle: 

- společné pouštění draka, ohleduplnost k ostatním dětem, pravidelné střídání při pouštění 

draka a vzájemná spolupráce; sdílení radosti 

- jaké geometrické tvary se nachází na drakovi, jaké může mít barvy - dobrý nástroj, jak 

hravou formou zopakovat barvy a tvary; přidávám složitější tvary (ovál, půlkruh, 

šestiúhelník, krychle, kvádr aj.) 

- podzim nemusí být smutné období, je to čas k odpočinku a sdílení, opakování činností, 

které se dají dělat na podzim, jaké barvy podzim má; rozhovory nad podzimními 

obrázky 

- procházky, pohybové hry, zdokonalování předmatematických dovedností - počítání 

předmětů v kruhu 

 

klíčové kompetence: - d. napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí 

očekávané výstupy: - dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 

vzdělávací nabídka: - vyrábění draků, pouštění draků; ranní cvičení; písničky a básničky s podzimní 

tematikou 

 

Pohybové činnosti: 

●  zvířecí honička (děti běhají jako různá zvířátka, která zavolám, pokud tlesknu - stronzo), liščí 

honička (všechny děti mají šátek za pasem a každý musí získat , co nejvíce ocásků) 

● pH -  Podzime, vstávej; na živly; mokré a suché prádlo 

● opičí a překážková dráha - šplh na žebřinu, přeskoky žebříkem, skok snožmo, masáž chodidel 

- přeskok přes lávové kameny aj. 

● každodenní protažení a posílení  celého těla pomocí jógového pozdravu Slunce, závěrečná 

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

 

Pracovní a výtvarné činnosti: 

- pracovní činnost “drak”- zapichovátko do květináče - lepení, stříhání, zdobení dráčka na špejli 

- tiskání s razítky - zvířátka na podzim 

 

Grafomotorika:  

- pracovní listy - pro předškoláky drak, pro mladší děti obtahování linií listí; omalovánky 

podzimu 

 

Jazyk a řeč: 

● jazyková rozcvička, cvičení mluvidel- klapot kopyt, čertík, pískání, písmenka; hadrový panák 

aj. 

● literární příběh “Vláďův drak”- společné čtení pohádky, doplňující otázky, shrnutí příběhu, 

společné sdílení poučení z příběhu - není správné být lakomý, lhát a je lepší nebát se přiznat, 

že někdo něco nedokáže, poprosit si o pomoc, lež má krátké nohy a daleko nedojde - význam 

● básnička  “drak” - draku, ty jsi vážně drak? hudry, hudry, je to tak! a máš zuby dračí? mám 

dva a ty mi stačí. a co těmi zuby jíš? princezen mám plnou spíž. Ach ty lháři, každý to ví, že jsi 

jenom papírový. 

 



Hudebně-dramatická činnost:  

- píseň “vyletěl si pyšný drak”; další písně s podzimní tematikou - Šla Nanynka do zelí, sedí 

liška pod dubem, dva ježci ,  apod.; dechová cvičení, rozezpívání se 

 


