
Integrovaný blok:  DRÁČEK PAPÍRÁČEK

Téma:   OVOCE

Datum: 13. - 17.9.

Vzdělávací cíle:

● Rozlišit ovoce a zeleninu

● Znát druhy ovoce

● Umět vyjmenovat části stromu (kořeny, kmen, větve, listy, plody)

● Výtvarné  a pracovní činnosti

● Orientace v prostoru

● Znát názvy ovocných stromů podle plodů- jabloň, třešeň, hrušeň,..

● Hudebně - pohybové aktivity, rytmizace

● Poznat druh ovoce podle smyslů (hmat, vůně, chuť)

● Rozvoj jemně a hrubé motoriky

● Umět přiřadit ovoce podle barev

● Naučit se novou písničku Měla babka

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Komunikativní kompetence

Očekávané výstupy:

Spolupracovat s ostatními

Dodržovat pravidla

Zvládat jemnou motoriku

Rozpoznat obrazné symboly (ovoce)

Popis obrázku (k písničce Měla babka)

Umět sestavit strom z přírodních materiálů

Ochutnat ovoce



Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace

Jaké máme druhy ovoce

Jak nazýváme části stromů
Popis druhů ovoce - detaily (barva, tvar,..)

Jak chutná

Co se skrývá v ovoci? - Jablko - Vitamín C, vláknina, Banány jsou výborným zdrojem

draslíku a hořčíku, což jsou dva prvky, které jsou důležité pro zdravé srdce

Co je to za strom? Název ovocného stromu podle plodů
● Jazyková pregramotnost

Znát své jméno a jméno svého kamaráda

● Matematická pregramotnost

Didaktická hra: Přiřazování ovoce k obrázkům, rozdělování ovoce podle tvaru, barvy

Počítání více X méně
PPD - pracovní list - více X méně X stejně

● Logopedická prevence

Vytleskávání slabik, foukání do dlaně
Cviky s jazykem

● Básnička

Foukej, Foukej vetricku, schoď mi jednu hruštičku

Grafomotorika

Jablíčko - kroužení zápěstí ve vzduchu

PPD - Pracovní list - padá listí

Emoční rozvoj

Umět se rozdělit

Rozvoj sebeobsluhy

Samostatné oblékání

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Vitamíny v ovoci, pohybové hry na zahradě

Výtvarné činnosti



Koš plný ovoce

PPD - Jablko s červíkem

Hudebně dramatické aktivity

Měla babka čtyři jabka - mazurka

Pohyb

Hrubá motorika - Hra kompot (jablka, hrusky, švestky,..)

Děti sedí v kruhu na židlích/značkách. Rozdělí si mezi sebou názvy ovoce nebo zeleniny tak,

aby každé vybrané slovo bylo zastoupeno minimálně 3x. Učitel vyzve, aby si místa vyměnily

všechny „banány“, tzn. Děti, na které připadlo slovo banán apod. Další pokyny: kompot

(zvedá se "všechno ovoce")

Učíme se plazit - Plazení po zemi jako červik

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Piktogramy - OVOCE

Rozbor obrázku k písničce "Měla babka"

Ostatní:

Orientace v prostoru a na ploše - modelování

Smysly - hmat, čich, chuť


