
Integrovaný blog – Dráček papíráček  

Tématický celek – Dračí týden 

Klíčové kompetence 

 Dítě si všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou 

motivací k řešení dalších problémů je pro něj pozitivní odezva na aktivní 

zájem 

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

chováním na něm podílí, a že je může ovlivnit 

Vzdělávací cíle 

 Seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního 

vztahu k němu 

 Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 

 Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti  

 Upevňování návyků pro rozvoj jemné motoriky  

 Upevňování sebeovládání (učit se upozadit, že chci něco teď hned, učit se 

počkat) 

 Podpora zájmu o učení a získávání nových poznatků  

 Rozvoj tvořivosti a fantazie 

Očekávané konkretizované výstupy  

 Ovládat koordinaci oka a ruky, zvládat jemnou motoriku, zacházet 

s předměty denní potřeby, s nástroji, náčiním a materiálem.  

 Zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, 

nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 

nástroji. 

Hudebně dramatická činnost – naučíme se novou písničku 

 



 

 

 

 



          Pracovní a výtvarná činnost  

 
 

Učíme se poznat čísla 1 – 5  

Nalepíme určený počet mašliček na dračí ocásek. 

Děti by se měly učit držet v ruce nůžky a stříhat, Soustředit se na práci, 

snažit se práci dokončit.  

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list – letí drak – dokreslujeme ( můžeme vybarvit ) bublinky – 

kruhy na dračí ocásek 

 
 

 



 

 

Můžeme si vystříhat podzimní pexeso a společně si ho zahrát. Menší 

počet kartiček je pro děti lepší – neztratí tak rychle pozornost a zájem o 

hru. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Pohybové hry a cvičení 

 

 

Překážková dráha 

Podlézání překážky 

Přelézání překážky 

Plazení 

Slalom 

Válení sudů – ruce a nohy napnuté – posilujeme břišní svaly 

Chůze po laně – vpřed, bokem 



Chůze naboso po nerovné ploše – masáž a posílení plosky a klenby chodide 

Relaxace a uvolnění po rušné části – pro některé děti těžké  

 
 

 Jazyk a řeč - Ranní kruh – svolávací básnička, číselná řada podle toho, 

kolik dětí je dnes přítomno v MŠ. Porovnávání více – méně, větší – menší, 

málo – hodně. Vyjádření svých víkendových zážitků – co se mi líbilo. 

Logopedická prevence – gymnastika mluvidel. Opakování básniček a 



písniček. Kalendář – jaký je měsíc, den, kolik dnů má týden a jak se 

jmenují, Roční období – jaké ročná období je nyní.  

 

 


