
Integrovaný blog – Dráček papíráček 

Tématický celek – Práce na poli a na zahradě 

Klíčové kompetence 

 Dítě se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich 

významu a funkci  

 Uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky 

Vzdělávací cíle 

 Rozvoj matematické pregramotnosti 

 Rozvoj ´řeči, dodržování pravidel při mluvení – neskáčeme si do řeči 

 Posílení hrubé motoriky – cvičení, pohybové hry a překážková dráha 

 Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

 Rozvoj pozornosti a paměti  

 Osvojení nových poznatků  

Očekávané konkretizované výstupy 

 Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí 

z prostředí mateřské školy, i jejich běžných proměn  

 Vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se 

jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny (většiny), přizpůsobit se společnému 

programu, spolupracovat, přijímat autoritu. Spoluvytvářet v tomto 

společenství prostředí pohody.  

Jazyk a řeč 

 povídáme si v kruhu – opakujeme poznatky 

 Nastavíme si kalendář – den, měsíc, roční období 

 číselná řada 1-5, 1-10, pojmy více méně, dny v týdnu, roční období  

 zážitky z prodlouženého víkendu 

 co se na podzim děje v přírodě, jak se staráme o zahrádku, které ovoce 

nebo zelenina se sklízí, jak se zahrada nebo pole musí připravit na zimní 

období.  

 Posíláme si „povídací kamínek“  - pravidlo – neskáčeme si do řeči, mluví 

jenom ten, kdo ho drží v ruce.  

Hudebně dramatické aktivity 



Písnička – Cupy dupy, 

 

Pohybové hry a cvičení – sklizeň brambor (s víčky a balonky), překážková dráha 

přelez, podlez překážku, přeskoč sounož, jdi pozadu, chůze po leně – poskoky a 

střídání P+L noha, zdravotní a protahovací cvičení, zklidnění a relaxace 

Pracovní a výtvarná činnost 

Vyrobíme mrkvičky z barevného papíru a ukážeme si, kde rostou a jak se sklízejí 

Okoukneme zahradu Mš a povíme si jaké práce nás tu čekají – hrabání listí, kytky 

přestanou kvést a růst, opadají ořechy… 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


