
Integrovaný blok – Dráček papíráček 

Tématický celek – Moje rodina 

Klíčové kompetence 

 Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i 

za snahu. 

 Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým 

chováním na něm podílí a že je může ovlivnit. 

Vzdělávací cíle 

 Rozvoj matematické pregramotnosti – kolik členů rodiny je u nás doma 

 Rozvoj paměti – jména členů rodiny (maminka, tatínek, sourozenci, babička 

děda atd.) Učíme se novou písničku. 

 Správný úchop psacího a kreslícího náčiní – upevňování návyku (štětec, 

pastelka, tužka, nůžky) Kresba členů rodiny – jak vypadá postava. 

 Posilování komunikačních dovedností v ranním kruhu – mluví jen jeden, 

ostatní naslouchají. Mluvím bez ostychu, ve větách a nahlas. 

 Rozvoj hrubé motoriky – ranní cvičení (zdravotní cviky, překážky, cviky 

rovnováhy) 

Očekávané konkretizované výstupy 

 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich 

opory. 

 Spolupracovat s ostatními  

Jazyk a řeč 

 V raním kruhu denní opakování – co je dnes za den, roční období, číselná 

řada 1-5, 1-10, kolik dětí přišlo dnes do školky, kolik je kluků, kolik 

holčiček. 

 Logopedická prevence – gymnastika a posilování jazyka a mluvidel. 

 Povídáme si – kdo patří do mojí rodiny – kolik nás doma je, kdo co doma 

dělá. Co dělám doma já. Jak se jmenuje maminka, tatínek, bratr, sestra, 

babička děda, patří k nám do rodiny i nějaké zvířátko?  

 Naučíme se novou písničku Muzikantská rodina 

 Vím, kde bydlím – (rodinný dům panelový dům, název města) 

Hudebně dramatické aktivity  

 Muzikantská rodina + rytmizace a použití nástrojů (cinkání, ťukání, klepání) 



 Rozezpívání a opakování již naučených písniček 

Pohyb 

 Pravidelné procházky do okolí a do lesa – překonávání překážek v přírodě 

 Ranní cvičení – básničky s pohybem 

 Zdravotní cvičení – cviky rovnováhy, prvky dětské jógy 

 Překážkové dráhy – slalom, přelézání, podlézání, chůze po nerovné ploše, 

posílení plosky a klenby nohy 

Pracovní a výtvarná činnost  

 Papírový domeček – kreslím, kde bydlím (rodinný dům, nebo panelový dům) 

a členy mojí rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


