
Integrovaný blok: DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

Téma: Žabák Bohouš a jeho kamarádi 

Datum: 1. 9. – 10. 9. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Seznámení s prostředím třídy, s režimem třídy 

 Zapamatování si jmen nových kamarádů 

 Zapamatování si své značky 

 Seznámení s třídními pravidly, pochopit je a snažit se řídit se podle nich 

 Naučit se společné básničky 

 PPD: Pochopit, co pro mě znamená být předškolák, dokázat poradit a pomoct novým 

dětem, být průvodcem pro nové děti 

Klíčové kompetence: 

o Si uvědomuje, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky 

o Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

o Se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci 

 

Očekávané výstupy: 

o Spolupracovat s ostatními 

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

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

o Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 

v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

o Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o Dokázat se představit a říct vé jméno a kolik je mi let (hry s míčem, hry 

s Bohoušem, pozdravení kamarád, pohlazení kamaráda) 

o Dokázat pojmenovat svou značku, vědět jak vypadá (hry s Bohoušem, hledání 

své značky) 

o PPD: Představení sám sebe (jméno, věk, kde bydlím a dokázat představit svou 

rodinu) 

 



 Jazyková pregramotnost 

o Vytleskávání slov: jména svých kamarádů a věcí kolem nás 

o PPD: Určení počtu slabik ve slově, dokázat poznat první hlásku ve slově 

 

 Matematická pregramotnost 

o Počítání s kamarády 

o Počítání 1-5 

o PPD: Počítání 1-10, předložky: na, pod, vedle, před, za, nad 

 

 Logopedická prevence 

o Procvičení mluvidel: jazyk, tváře, rty, dýchání nosem a výdech pusou 

 

 Básnička 

o Básnička na svolání kruhu: „Ať si holka nebo kluk“; Básnička na ztišení před 

obědem „Myšky“; Básnička „Brambora“ + doprovodný pohyb 

 

Grafomotorika 

o Uvolňovací cviky, velké kruhy na tabuli a na velký papír 

 

Emoční rozvoj 

o Pochopení, že nejsem ve třídě sám, že si půjčujeme hračky, že hračky jsou všech. 

Dokázat pochopit, že když si se mnou kamarád nechce hrát, má na to právo a nebudu 

se na něj zlobit. Dokázat odmítnout kamaráda pomocí slov, když si s ním nechci hrát 

(nepoužívat násilí) 

 

Rozvoj sebeobsluhy 

o Dokázat si přinést a odnést svačinu a oběd. Umět si obléknout a svléknout kalhoty a 

triko. 

 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

o Při svačině: povídání o tom, proč máme každý den ovoce nebo zeleninu, k čemu je to 

dobré 

 

Výtvarné činnosti 

o Žabák: nové děti – ťupkání houbičkou, domalování obličeje, lepení; starší děti – práce 

s temperou a štětcem, stříhání a domalování obličeje, lepení 



 

 

Hudebně dramatické aktivity 

o Rozmluvení, rozdýchání, rozezpívání 

o Písnička: „Běží liška k táboru“ + doprovodný pohyb 

o PPD: Sluchové cvičení – zavři oči a poznej odkud jde zvuk 

 

 

Pohyb 

o „Kytičky“, „Sochy“ – rozběhání (různé obměny)  

o Cvičení s říkankou: „Dobrý den“, „Cvičeníčko“, cvičení s kytičkou, cvičení na ploché 

nohy s básničkou „Medvěd“ 

o Relaxace s básničkou „Bublina“ 

o PH: „Myšičko myš, pojď ke mně blíž“, hry s padákem 

 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

o Zapamatovat si nové kamarády 

o Dokázat popsat svou značku jak vypadá 

o Mluvit celou větou 

 

 

Ostatní: 

o PPD: Nastavení kalendáře 

o Procházka do lesa a uvědomění, kde je školka 

 


