
Integrovaný blok – Dráček papíráček 

Tématický celek – Máme nové kamarády 

Klíčové kompetence 

 Dítě napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí. 

 Dítě spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí 

jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 

Vzdělávací cíle 

 Nové děti se adaptují na nové prostředí, kamarády, učitelky…mnoho 

nových podnětů – letos nám přibyla pouze jedna nová holčička a moc se 

na ni těšíme – doufáme, že se jí u nás bude líbit 

 Znovu vplout do režimu a pravidel a soužití ve třídě – opakujeme a 

upevňujeme  

 Zopakovat si kam se uklízí hračky, kde mají své místo 

 Pokračujeme svolávací básničkou do kroužku, kterou už děti znají a 

osvědčila se nám 

 Rozvoj jemné motoriky – úchop štětce a nůžek 

 Rozvoj pozornosti – soustředit se na poslech čtené pohádky a zpětně si 

vyprávět děj, postavy… 

 Rozvoj hrubé motoriky – cvičení a překážkové dráhy 

Očekávané konkretizované výstupy 

 Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat 

stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a 

udržovat dětská přátelství 

Vzdělávací cíle 

 Nové děti se adaptují na nové prostředí, kamarády, učitelky…mnoho 

nových podnětů – letos nám přibyla pouze jedna nová holčička a moc se na 

ni těšíme – doufáme, že se jí u nás bude líbit 

 Znovu vplout do režimu a pravidel a soužití ve třídě – opakujeme a 

upevňujeme  

 Zopakovat si kam se uklízí hračky, kde mají své místo, vyvěsit sepsaná 

pravidla ve třídě, koupelně, šatně.. 



Pokračujeme svolávací básničkou do kroužku, kterou už děti znají a 

osvědčila se nám 

 Rozvoj jemné motoriky – správný úchop štětce a nůžek 

 Rozvoj pozornosti – soustředit se na poslech čtené pohádky a zpětně si 

vyprávět děj, postavy… 

 Rozvoj hrubé motoriky – cvičení a překážkové dráhy, posilování svalových 

skupin 

Jazyk a řeč 

 Zopakovat si celé svoje jméno a příjmení, jména učitelek a provozních 

zaměstnanců 

 V komunitním kroužku si hodně povídáme – náš „povídací“ kamínek 

určuje, kdo má zrovna slovo.  

 V kroužku probíhá logopedická prevence – posilování mluvidel a jazyka.  

 V kroužku také zpíváme a učíme se nové básničky 

Hubeně dramatické aktivity 

 Písnička Když jsi kamarád tak pojď si s námi hrát  

 Opakujeme naučené písničky a básničky 

Pohyb 

 Naše oblíbené překážkové hry s padákem, překážková dráha, zdravotní 

cviky, a hlavně pohyb venku na čerstvém vzduchu, podle počasí procházky 

do lesa nebo pobyt na zahradě MŠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní a výtvarná činnost 

 Vyrobíme si lodičku (štětec a tempery nebo vodovky) malujeme kruhová  

okénka 
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