
 

 

Integrovaný blog – První vločka 

Tématický celek – Cesta za pohádkou 

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 

 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím 

Vzdělávácí cíle a nabídka 

 Upevňování sociálních návyků 

 Dramatizace pohádky 

 Radovánky na sněhu, bobování 

 Orientace v prostoru a rovině 

 Rozvoj komunikace, pozornosti a paměti 

 Časová orientace (dny v týdnu, roční období) 

 Číselná řada 1-5, matematická posloupnost 

 Logopedická prevence 

 Grafomotorické činnosti (úchop tužky, štětce, nůžek) 

Očekávané výstupy 

 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní 

potřeby, s knížkami, penězi apod. 

Jazyk a řeč 

 Povídáme si a hledáme odpovědi na otázky: Co je to pohádka? Jaké 

pohádky znáš? Jaké pohádky máš rád? Jaké znáš pohádkové postavy, nebo 

zvířátka. V jaké podobě posloucháš pohádku nejraději – čtenou, poslech 

CD, sledovanou na PC, TV… 

 Opakujeme – kalendář – den – měsíc, roční období, počasí. 

 Číselná řada – mechanické počítání – porovnávání množství více – méně. 

Porovnávání výšky – vyšší – nižší. Pravolevá orientace – vpravo – vlevo – 

uprostřed.  

 Logopedická prevence. Vyprávění zážitků.  



 

 

 Pojmenování prstů na ruce – spojování palce s každým prstem, jedna ruka, 

obě ruce.  

Hudebně dramatické aktivity 

 Dramatizace jednoduché pohádky – Paleček a jeho kamarádi  

Mámo usmaž kobližky!  Až mi dojdeš na šišky, nemám už čím topit synku, dělej 

něco pro maminku. 

V lese bum, bum, bum, šiška jako dům. Za ní druhá, po ní třetí, z vysokého smrku 

letí. Paleček je dávno v lese, sám však šišku neunese.  

Jde okolo školáček, jménem Ukazováček. Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani 

nehne.  

Zavoláme Prostředníčka. „Prostředníčku, pomoz nám.“ Chlapečkovi zrudla líčka. 

„Nadarmo se namáhám. 

Zavoláme Prsteníčka. „Prsteníčku, tak co ty? Chlapečkovi zrudla líčka. „Šiška 

dělá drahoty. 

Zavoláme na Malíčka. „Pojď malíčku, pomoz nám!“ Malíček je chytrá hlava, 

kamarádům rady dává. „ty jdi sem a ty jdi tam, čekejte, až zavolám. „Tak teď 

„Hej rup! Už ji nesem.“ Vracejí se domů lesem. Máma jim dá za šišku, cukrovanou 

kobližku.  

Pohybové aktivity a cvičení 

 Pohybová hra – Hurá do hradu – děti jsou rozdělené na dvě skupiny, každá 

má svůj barevný hrad „obruč“. Na hudbu se rozběhnou po okolí a na 

smluvený signál – přerušení hudby se každá skupina rychle vrací na svůj 

hrad. Běháme lehce a nesmíme porazit kamaráda.  

 Překážková dráha pohádkovým lesem přes močál – podlez, přelez, jdi 

opatrně přes lávku, nesmíš nohou sestoupit na zem, kličkuj mezi stromy 

v lese, přeskoč potok.  

 Relaxační a Jógové cviky 

 Protažení a masáž plosky, nártu a chodidla 

Pracovní a výtvarná činnost 

 Obkreslíme ruku, pojmenujeme prstíky a dokreslíme obličeje 



 

 

 

 Perníková chaloupka 

Vybarvi kruhové perníčky zeleně, čtvercové hnědě, celou střechu vybarvi 

červeně. Zkus dokreslit na chaloupce komín ze kterého se kouří. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pojmenování pohádkových postaviček – víla Amálka, Rákosníček, brouk Pytlík, 

Večerníček. Vystřihnout podle pokynů a nalepit postavičky tak, aby v každém 

řádku byla jedna. 

 



 

 

 

 

 

Popis obrázků – s pomocí obrázků převyprávět děj pohádky. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Červená Karkulka hledá nejkratší cestu k babičce. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


