
Integrovaný blog – Dráček papíráček  

Tématický celek – Počasí (změny v různých ročních obdobích – nyní na podzim)  

Klíčové kompetence 

 Uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky  

 Učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat  

Vzdělávací cíle  

 Rozvoj paměti, získání nových poznatků o počasí   

 Upevňování poznatků již získaných  

 Určování protikladů, rozvoj prostorové a pravolevé orientace  

 Rozvoj hrubé motoriky a samostatnosti  

 Rozvoj jemné motoriky – lepení, úchop štětce a práce s ním  

Očekávané konkretizované výstupy  

 Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, 

rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 

Jazyk a řeč  

 Povídáme si v kruhu – změny v počasí na podzim, znaky podzimu, více prší, 

fouká vítr, ochlazení, musíme se více oblékat – co je to babí léto 

 Opakujeme poznatky – dny v týdnu, roční období, číselná řada 1-5, 1-10, 

kolik je nás dnes ve školce, kolik je holčiček, kolik je kluků, kolik je nás 

dohromady, koho je více, koho méně, kdo je vyšší, nižší, barvy – které mám 

dnes na sobě, kdo stojí – sedí vpravo a kdo vlevo. Jaké je dnes venku 

počasí – co znamenají pojmy jasno, polojasno, oblačno, zataženo, déšť, 

bouřka, přeháňky.  

Hudebně dramatické aktivity  

Opakujeme naučené básničky a písničky, rytmické nástroje, hra na tělo. 

Naučíme se novou písničku s pohybem Jaro léto podzim zima, viz.níže, a 

básničku Dešťové kapičky  

Pohyb  

Hry s padákem a balonky – intenzita větru a deště, překážková dráha – 

motivace (je povodeň a nesmíme se dotknout země) Hrubá motorika – 

rovnovážné cviky, podlézáme, přelézáme, běháme slalom, chůze po laně, 

válení sudů, běhání v rytmu hudby – zrychlujeme a zpomalujeme. Změna 

rytmu na signál.  



Pracovní a výtvarná činnost  

Lepení vylisovaných podzimních listů na čtvrtku, nakreslení oblaků 

vybarvení vodovými barvami. Malování deště – svislé, nebo šikmé čáry, 

nebo tečky.   

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Dešťové kapičky dostaly nožičky – ťukáme prsty o podlahu  

Ťapaly po plechu, dělaly neplechu.  

Kocour spal v okapu – dáme hlavu do dlaní a děláme, jako že spíme  

Spadly mu na tlapu – plesknutí rukou přes hřbet druhé ruky  

Jé ten se polekal – zvedneme hlavu a vykulíme oči  

Vyskočil a utíkal – ze dřepu vyskočíme, utíkáme na konec třídy a zpátky.  



  

  

  



  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  



  


