
Integrovaný blok: Z vody do vody 

Tématický celek: Exotická zvířata - ZOO 

Klíčové kompetence 

 Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit 

jej 

 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 Chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně, 

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

Vzdělávací nabídka a cíle 

 Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 

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

a apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 Výlety do okolí 

 Hledání společného řešení, umění se domluvit 

 Využití hudebních nástrojů 

 Výtvarné činnosti – propojování více metod, materiálů 

 Čtenářská pregramotnost 

 Logopedická prevence 

 Matematická pregramotnost 

 Pohybové hry  

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

pastelky, správný úchop štětce, pracovní listy 

Očekávané konkretizované výstupy 

 Domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

 Zorganizovat hru 

 Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném 

řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, 

zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, 

zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

 Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou 

chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí 

druhých, odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, 

ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých 

možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 

takto chovají) 

 Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého 

(obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a 

uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

 



Jazyk a řeč 

 Ranní kruh – Nastavení kalendáře – dny v týdnu, měsíce v roce, roční období 

a počasí 

 Matematická pregramotnost – počítání dětí ve třídě, kolik máme kluků a kolik 

holek, koho je méně, a koho více, orientace v prostoru, početní řada 1-10 

na/pod/vedle/před/za/mezi 

 Cvičíme si pusinku – pojmenování obrázků – Zebra, Zubr, Zmije, Kozoroh, 

dikobraz, bizon, gazela – zvířátka ze ZOO 

 Logopedická prevence – děti opakují slova lev, zoubek, otevřeme pusu, 

jazykem ťukáme na horní i dolní zuby, jazykem tlačíme uvnitř pusy do tváří, 

pusu máme zavřenou, děláme široký úsměv 

 Básnička „Opička“ s pohybem 

My jsme malé opičky, 

Máme hbité nožičky. 

Skáčeme si po větvích, 

Před klecí je slyšet smích. 

 Rozvíjíme slovní zásobu a vyjadřování 

 Povídáme si o zvířátkách, které najdeme v ZOO – vzpomínáme na celodenní 

výlet do ZOO – zebra, žirafa, hroch, nosorožec, had, velbloud, lev – určujeme, 

za se jedná o masožravce nebo býložravce  

 Rozvíjíme sluchové vnímání – hádanky zvířátek ze ZOO 

Pohybové aktivity a cvičení 

 Cvičíme si nožičky – rozvíjíme hrubou motoriku – překážkové dráhy 

 Rozpohybujeme tělíčko – cvičení a protažení – výlet do ZOO – chůze, běh, 

skoky, chůze pozadu, chůze po vnější straně chodidel, prohnutí zad, hrbení 

zad 

 Pohybové hry 

 Relaxace, uvolnění 

Výtvarná a pracovní činnost 

 Kresba zebry a žirafy 

 Práce s temperovou barvou – správný úchop štětce 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Běžela ovečka“ 

 Zpívání písně „Kotě a sluníčko“ a další 

 Tvoření kapely pomocí hudebních nástrojů 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 


