
 

Integrovaný blok - Dráček Papíráček - 21.-25.9.2020 

Tematický celek - Vítáme tě, Podzime 
Vzdělávací cíle  : 

-  rozvíjet povědomí o zákonitostech podzimu, povídání k obrázkům 

-  co se děje na podzim, jaké je počasí (časté střídání oblačnosti, zima, sníh, vítr, ranní 

mlhy atd.) 

-  co dělají zvířátka na podzim, co se děje v přírodě, jak a proč se barví listy spadlé ze 

stromů, co se skrývá pod nimi (úkryt hmyzu, drobných živočichů, skryté kořeny 

stromů)  

- sledování přírody na podzim 

- opakování dnů v týdnu, měsíců, ročních období 

-  porovnávání velikostí předmětů /malý, velký, menší, větší než aj./ 

 

klíčové kompetence: - d. ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým 

chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 

očekávané výstupy: - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat 

dětská přátelství 

vzdělávací nabídka: - využití podzimní přírody (barvy, domečky aj.); logopedická prevence; 

poznávání přírody - jaké změny v přírodě nastávají na podzim 

 
Pohybové činnosti:  

● PH - zajíček své jamce; na medvěda; myšičko, myš 

● rušná část - lišácká honička (1D. je lišák se šátkem za pasem a honí ostatní děti, snaží se 

chytit jiné dítě a vzít mu jeho ocásek), honička barevné listy (4 druhy listů - oranžové, zelené, 

hnědé, žluté - skupiny dětí dle barev čekají v rohu místnosti, každá skupina v jednom rohu a 

musí čekat na pokyn, kdy mají létat, mezi sebou se míchají, ale nesmí splést své stanoviště) 

● každodenní protažení celého těla pomocí pozdravu Slunce, závěrečná relaxace s písní v 

tureckém sedu a lehu na zádech, dechová cvičení a společná meditace 

● opičí a překážková dráha, 

 

Pracovní a výtvarné činnosti:  

- pracovně-výtvarná činnost- tvoření strašáka- koláž z látky, knoflíkú, čtvrtky, barevného 

papíru - stříhání, lepení, malba 

 

Grafomotorika:  

- pracovní listy - předškoláci- jeřabiny (obtahování a kreslení kuliček jeřabin), mladší děti - 

počasí, správné držení tužky - kreslení deště 

 

Jazyk a řeč:  

- báseň - Jak se pozná podzim - Když je země obuta, do hněda a do žluta, listí zvolna opadává, 

vlaštovka nám křídly mává, vítr se opírá o vrátka, k spánku se ukládá zahrádka. 

- jazykový trénink mluvidel, opakování a správná výslovnost slov, souvisejících s podzimem 

(hruška, muška, jablko, brambora, drak, mrak, strašák apod.), hadrový panák 

- hádání písmen na začátku slova - co slyšíš na začátku slova (Anetka - A) 

 

Hudebně-dramatická činnost:  



 

- píseň “Dva ježci”, rozezpívání se, DECHOVÁ CVIČENÍ, další podzimní písničky - Šel 

zahradník do zahrady, Šla Nanynka do zelí, SEDÍ LIŠKA POD DUBEM, BĚŽÍ LIŠKA 

 K TÁBORU AJ. 

 

Integrovaný blok - Dráček Papíráček 

Tematický celek - Draku, ty jsi vážně drak? - 5.-9.10.2020 
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 

Integrovaný blok - Dráček Papíráček 

Tematický celek - Ptačí loučení - 19.-23.10.2020 
Vzdělávací cíle:  

- seznámit děti se základními druhy ptáků, kteří přezimují u nás (sýkorka, zvonek, kos, 

vrabec, hýl, vrána, straka, havran, sojka, datel...) a kteří odlétají do teplých krajin (čáp, 

kukačka, volavka,špaček, vlaštovka, jiřičky, husy …)  

- co znamená výraz teplé krajiny (Afrika, Španělsko), kde to je, jak dlouho tam ptáci jsou 

a proč tam odlétají 

- čím přikrmovat ptáčky, co ptákům určitě nepodávat a proč; běžná potrava ptáků 

- pozorování ptáků na krmítku - dokument; pohádka kosí bratři 

- vštípení dětem zájem o péči o další živé tvory jako součást jejich životů, společné 

zavěšení budek pro ptáky a dodání krmiva 

- hledání ptáků, poznej ptáčka podle zpěvu, hledání ptačího hnízda 

- poslech zpěvu ptáků, obrázková prezentace na velký formát 

 

klíčové kompetence: - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

očekávané výstupy: - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, 

pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě  

apod.) 

vzdělávací nabídka: - výprava po školce a okolí; písničky a básničky s podzimní tematikou; 

orientace v prostoru a rovině 

 
pohybové činnosti:  

● PH:  Pan čáp ztratil čepičku; Ptáčku, vrať se do hnízda;  Na hlídače 

● opičí a překážková dráha - rovnováha na chůzi po laně, slalom kolem kuželů, přeskoky 

snožmo, roznožmo a snožmo střídavě, poskoky, strachový pytel, lezení aj. 

● rušná část - rozehřátí s bubínkem - ptáčci (na tempo bubínku děti běhají jako ptáčci - vrána, 

čáp, vrabec, sýkorka, každý pták různé pohyby, při zastavení bubínku stronzo) 

● každodenní protažení celého těla pomocí pozdravu Slunce, závěrečná relaxace s písní v 

tureckém sedu a lehu na zádech, dechová cvičení a společná meditace 

 

Pracovní a výtvarné činnosti:  

- pracovně - výtvarná činnost “vrána a kos” - děti mají na výběr (otisky rukou pomocí černé 

barvy, stříhání vrány či kosa, zobáku, nohou a křídel, lepení nosu, křídel, oka) 

- ptačí budka z papíru -  omalovánka a vystřižení 



 

 

Grafomotorika:  

- grafomotorické listy - let vlaštovky pro mladší děti, pro předškoláky náročnější varianta 

vlaštovky; omalovánky s různými motivy a druhy ptáčků 

 

Jazyk a řeč:  

● literární příběh” O nenasytném vrabci” - čtení pohádky, doplňující otázky, společné sdílení 

úvahy, otázky a poučení z příběhu - není důležité vlastnit hromadu věcí, ale raději mít 

kamarády a nebýt sám - o důležitosti přátelství místo chamtivosti, význam slova nenasytný 

● vytleskávání jmen ptáků 

●  básnička “Vrány “- Už se vrány slétají, vítr běží po kraji, podzim střásá žluté listí, kominíček 

komín čistí, brzy bude listopad. Děti za sklem koukají, jak se vrány slétají, kterak padá žluté 

listi, kterak vítr stromy čistí, aby země mohla spát. 

● jazyková rozcvička - zvuky ptáků /krá krá, čimčarara, píp píp, vrků vrků, čip čip čip, kokoko, 

hů hů, pískání, apod./, HADROVÝ PANÁK  

 

Hudebně-dramatická činnost:  

- píseň “Vrabec a sýkorka” + taneček, dechová cvičení, písně s podzimní tematikou, 

rozezpívání se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Integrovaný blok - dRÁČEK PAPÍRÁČEK 

Tematický celek - Strašidláci, strašuláci - 2.-6.11.2020 
Vzdělávací cíle: 

- seznámit děti se svátkem dušiček (U NÁS) a halloween, jak se slaví u nás a jinde ve světě 

- DEN, KDY VZPOMÍNÁME NA MILOVANÉ, KTEŘÍ JIŽ S NÁMI NEJSOU - 

VÝZNAM ZAPÁLENÍ SVÍČKY /KAŽDOROČNÍ TRADICE OD POČÁTKU VĚKŮ/, 

PODLE TRADICE MOHLI ZEMŘELÍ V TENTO DEN ZPÁTKY NA SVĚT; V 

DÁVNÝCH DOBÁCH SE V TENTO DEN TAKÉ CHODILO NA KOLEDU, 

KOLEDNÍCI DOSTÁVALI ROHLÍKY 

- VÝZNAM SPOLEČNÉHO SCHÁZENÍ se A SDÍLENÍ, SOUNÁLEŽITOST V 

RODINĚ 

- SNAŽIT SE ODBOURÁVAT STRACH U DĚTÍ (STRACHOVÝ PYTEL,MLUVIT O 

STRACHU-BOJÍŠ SE NĚČEHO A PROČ, NEBÁT SE, PÍSNIČKA O LEGRACI Z 

BUBÁKŮ) 

- UKÁZAT DĚTEM SYMBOLY SVÁTKU DUŠIČEK U NÁS (Lucerna, SVÍČKA, 

VĚNEČEK, KVĚTINA, HŘBITOV) A V cizích zemích - japonsko, mexiko, nepál, 

amerika (dýně-kdo má před domem vydlabanou dýni se svíčkou je to symbol, že děti 

mohou přijít na koledu, dýně je symbolem svícení mrtvým na cestu, KOLEDA, 

VŠELIJAKÁ STRAŠIDLA, PAVOUK, PŘEVLEKY, oranžová a černá barva, strašidla) 

- procházka na hřbitov, případně strašidelný rej; počítání strašidýlek - přikládání čísel a 

bubáčků 

 

klíčové kompetence: - d. si všímá  dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k 

řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

očekávané výstupy: - vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, 

sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

vzdělávací nabídka: - připomenutí podzimních svátků - dušičky; časová orientace (dny v týdnu, 

roční období) 

 

pohybové činnosti:  

● ph: lov dýní; na strašidla; tanec strašidel 

● opičí a překážková dráha - přeskoky, skoky snožmo, lezení, plazení, přeskoky, slalom apod. 

chůze na soustředění po linii se svíčkou 

● každodenní protažení celého těla pomocí pozdravu Slunce, závěrečná relaxace s písní v 

tureckém sedu a lehu na zádech, dechová cvičení a společná meditace 

● hry se strachovým pytlem - překonávání strachu, podpoření nebojácnosti a odvahy 

 



 

Pracovní a výtvarné činnosti: 

● výtvarná činnost  “PAVUČINKA”  - TMAVÁ ČTVRTKA, HERKULES, ŠTĚTEC, SŮL, 

VODOVKY - MALBA, ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY drobením soli,, ZAPOUŠTĚNÍ 

BAREV 

● omalovánky s dušičkovou tematikou 

● vystřihovánka “dýně” - stříhání, lepení, vybarvování, správné držení tužky 

 

Grafomotorika:  

● pavoučí síť- dokresli linie pavoučí sítě., mladší děti - dýně- obkreslení oválu v podobě dýně 

 

Jazyk a řeč: 

● BÁSNIČKA - “STRAŠIDLO” - CO TO SLYŠÍM, CUPY DUPY, JEŽÍ SE MI Z TOHO 

CHLUPY, KOUKÁM NA TU DIVNOU VĚC, NEJSEM PŘECI ZBABĚLEC. TO NÁŠ PŘÍTEL 

ZAJÍČEK, HOPSAL SI PŘES CHODNÍČEK 

● jazyková cvičení a cvičení mluvidel 

● shlédnutí příběhu “chaloupka na vršku” - jak to bylo na dušičky 

● poslech příběhu, úryvek z knihy “babička” o dušičkách - rozhovor, převyprávění příběhu, 

otázky 

 

 

Hudebně-dramatická činnost:  

● nácvik nové písně “STRAŠÁCI, BUBÁCi”; další písně s podzimní tematikou - vrabec a 

sýkorka, ježci, sedí liška, drak, lečo, zajíček apod.; dechová cvičení, rozezpívání se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


