
Integrovanný blok – První  vločka 

Tématický celek – Voda – sníh – mráz – led 

Klíčové kompetence 

 Dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na 

činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; 

dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se 

k výsledkům 

Vzdělávací cíle 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, 

osobní pohody i pohody prostředí 

 Orientace v prostoru a rovině 

 Rozvoj smyslového vnímání  

 Rozvoj řečových schopností a logického uvažování 

 Rozvoj matematické pregramotnosti 

Očekávané výstupy 

 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti 

blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a 

využitelné pro další učení a životní praxi 

Jazyk a řeč 

 V ranním kruhu – zážitky z víkendu, nastavení kalendáře – datum, den, 

v týdnu, počasí, roční období.  

 Číselná řada – 1-5, 1-10, porovnávání více – méně, kdo dnes chybí. 

Logopedická prevence – opakování některých písniček a básniček. Povídání 

o důležitosti vody a jak se mění její skupenství v závislosti na počasí. 

Ukážeme si na obrázcích – na velkém formátu tv obrazovky. Co můžeme 

pozorovat nyní v zimě (sníh) a když začne mrznout (led)  

Básnička MRÁZ 

Mráz jde krůček po krůčku, po hladině potůčku.  

A potůček to jsou věci, zapomíná téci. 



Všechna voda hned – změnila se v led.  

Pokusy s vodou, se sněhem a ledem  

Necháme zmrznout čistou vodu z kohoutku a sníh zvenku – uvidíme rozdíl?  

Zmrzlé kousky zkusíme obarvit a potom je vezmeme ven – budeme pozorovat co 

se děje.  

Zkusíme do škopíku dát různé předměty a budeme pozorovat, který z nich se 

potopí a který zůstane plavat na hladině. Vysvětlíme si, proč se to děje. 

Pohybové aktivity a cvičení 

Koulovaná – každý zmačká z novin dvě papírové koule – poté se rozdělíme na dvě 

skupinky – každá má svoje území, které odděluje lano na zemi – na znamení každá 

skupina hází koule na území soupeřů a to co nejrychleji -  úder bubínku hru 

ukončí – vyhraje skupina a jejímž území je nejméně koulí. Všechny papírové kole 

potom společně spočítáme a vyhodnotíme – více - méně. 

Předvádíme zimní sporty, které provozujeme na ledu (bruslení, hokej, 

krasobruslení – tanec na ledě) závody bobů – úkolem je vytvořit skupinky – týmy 

po dvou, třech, čtyřech a pěti. 

Překážková dráha – pohyb po zmrzlém rybníku pomocí protiskluzových podložek. 

Rozdělení na dvě skupinky – děti si předávají štafetu. 

Chvilka pro vydýchání pro rušné části. Protažení těla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hudebně dramatické aktivity 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zamrzlé okénko – natřeme čtvrtku temperovou barvou – smícháme si modrou a 

bílou, na mokrou čtvrtku přiložíme igelitový sáček a řádně přimáčkneme a 

necháme uschnout. Po zaschnutí sloupneme sáček – který vytvoří efekt 

zamrzlého. Přelepíme vystřiženým papírovým okénkem a dolepíme pár papírových 

vloček. 



 

 

 

 


