
Integrovaný blok: Z vody do vody 

Tématický celek: Voda a vodní svět 

Klíčové kompetence 

 Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a 

uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a 

iniciativou může situaci ovlivnit 

 Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění 

v prostředí, ve kterém žije 

Vzdělávací nabídka a cíle 

 Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka, 

apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 Den dětí 

 Výlety do okolí 

 Popis obrázků (celou větou) 

 Samostatné vyjadřování 

 Logopedická prevence 

 Matematická pregramotnost 

 Pohybové hry  

 Grafomotorické činnosti – cviky na uvolnění zápěstí, správný úchop tužky a 

pastelky, správný úchop štětce, pracovní listy – oblouk nahoru, rovná čára, 

klikatá čára, projeď cestičku – mezi čarami 

Očekávané konkretizované výstupy 

 Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhadovat 

podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu i 

rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

 Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, 

nad, u, vedle, mezi, apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, 

ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i rovině, 

částečně se orientovat v čase 

 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a 

úsudky ve vhodně zformulovaných větách 

Jazyk a řeč 

 Ranní kruh – Zopakování pravidel třídy, povídáme si o zážitcích z víkendu, co 

jsme dělali, kde jsme byli 

 Nastavení kalendáře, dny v týdnu, měsíce, jaké máme počasí, roční období  



 Matematická pregramotnost – méně, více, orientace v prostoru 

na/pod/vedle/před/za/mezi 

 Vytleskávání určených slov – voda, řeka, moře, apod. 

 Početní řada 1-10 nebo -1-5 

 kolik je nás ve třídě, kolik je kluků a kolik holek, koho je méně a koho více 

 Logopedická prevence – děti opakují slova loď, loď pluje po vodě – ĎĎĎĎ, 

foukáme, potom kmitáme jazykem zleva doprava, ústa mírně otevřená, jazyk 

na špičku nosu, olizujeme ret dokola 

 Povídáme si o dni dětí, Prožíváme spolu den dětí – soutěžíme, hrajeme si 

 Povídáme si o vodě, proč je pro nás voda důležitá, jaká řeka protéká městem, 

kde bydlíme, jaký život existuje pod vodou a kolem vody – ryby, obojživelníci, 

ptáci 

 K čemu lidé potřebují vodu – pití, vaření, praní, umývání nádobí, zalévání, 

koupání, wc, sprchování 

 Kde se voda bere? Vodou je potřeba šetřit a neplýtvat – vysvětlujeme si u mytí 

rukou 

 Co je to koloběh vody v životě 

Pohybové aktivity a cvičení 

 Protahujeme se a uvolňujeme 

 Překážková dráha 

 Skok na jedné noze 

 Skok snožmo 

 Chůze vzad 

 Pohybové hry 

 Relaxace, uvolnění 

Výtvarná a pracovní činnost 

 Výroba lodičky na vodě 

 Práce s lepidlem a nůžkami 

 Práce s temperovou barvou – správný úchop štětce 

 Skládání papírové lodičky 

Hudebně dramatické aktivity 

 Zpívání písničky „Prší, prší“ 

 Nácvik písně „Rybička maličká“ 

 Vytvoření šumu a šplouchání vody pomocí hudebních nástrojů 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


