
IB: DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

 

TÉMATICKÝ CELEK: ZELENINA 

 

DATUM: 20-24.20219. 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 
 Naučit se společně báseň „Kulaté jak knoflíky“ 

 Naučit se společně píseň – šel zahradník do zahrady, šla Nanynka do zelí 

 Znát vybrané druhy zeleniny – umět pojmenovat alespoň 3 druhy zeleniny, poznat jak 

vypadá podle hmatu, podle chuti,  umět popsat jeho tvar – kulatý, protáhlý, oválný, 

 Vytvořit si kladný vztah k zelenině 

 Vědět, že jsou dny v týdnu a že máme roční období, učit se je pojmenovat 

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

 
 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně jí používá k dokonalejší komunikaci s 

okolím 

 soustředěně zkoumá, pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje 

 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

 
 postupovat a učit se podle instrukcí 

 Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno (běžnou zeleninu, ovoce, umět je        

roztřídit do skupin, ..) 

 Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (chuť, tvar, barva,..) 

 Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

 škole,… 

 

 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

JAZYK A ŘEČ 

Rozvoj komunikace: 

 co všechno potřebuje zahradník ke své práci 



 Jak vypadá zelenina (popis jednotlivé zeleniny – její barva, tvar) 

 Co můžu ze zeleniny udělat?? 

 

 

Jazyková pregramotnost: 

 vyprávíme si pohádku o veliké řepě a její následná dramatizace 

 dějová a časová posloupnost 

 rozvoj slovní zásoby – pojmenování zeleniny, podstatná jména, přídavná jména 

 

Matematická pregramotnost: 

 

PPD – početní úkony – číselná řada 1-10,  ml. Děti 1-5, 

 porovnávání velikostí menší x větší, první x poslední 

 

 

 

 

Logopedická prevence: 

 „Ze zahrádky vitaminy bez kašle a žádné rýmy“ 

Báseň: 

 „Kulaté jak knoflíky“ 

Grafomotorika: 

 Mladší děti – rovné čáry - plot 

 Starší děti – kuličky hrachu PL 

 

 

Emoční rozvoj: 

 mimikou vyjádřit jestli zelenina chutná či nikoliv 

 vyjádření pocitu k zelenině 

 rozhovor o tom co se ti líbilo x nelíbilo, 

 

Rozvoj sebeobsluhy: 

 sebeobsluha na wc, umytí rukou 



 

 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

• zdravá strava v MŠ, vitamíny v zelenině, pobyt na čerstvém vzduchu, pohybové činnosti 

Výtvarné činnosti 

 otisky brambor 

Hudebně dramatické aktivity 

 šel zahradník do zahrady 

 šla Nanynka do zelí 

Pohyb 

 procházka po okolí MŠ – pozorování zahrádek, záhonů 

 sklízíme brambory – přenášení brambor – chůze po laně (střídání nohou) 

 motivovaná rozcvička „na zahradníka“ 

PH: 

 Na krtka, 

 Barvy, barvičky 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

 slovní zásoba jídlo v čase jedn. a množném, sloveso koupit, košík 

Ostatní: 

• Poslech pohádky „O červené řepě“, rozbor a následná dramatizace 

• PČ – výroba zeleninového salátu 

• smyslové hry – rozvoj všech smyslů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


