
Integrovaný blok:  DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

Téma:   KRTEČEK JDE NA HOUBY

Datum: 27.9 - 1.10.

Vzdělávací cíle:

● Pondělí - Seznámit se s dějinami - sv. Václav (28.9.)

● Umět vyjmenovat houby a najít je na obrázku (hřib, Vochomůrka, babka, bedla) 

● Výtvarné  a pracovní činnosti

● Orientace v prostoru

● Znát některé názvy hub podle obrázků

● Hudebně - pohybové aktivity, rytmizace

● Rozvoj jemné a hrubé motoriky

● Umět přiřadit houby do skupiny jedlé X nejedlé X jedovaté

● Naučit se novou písničku 

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace
Výběr obrázku podle pokynu
Pojmenování hub a činnosti na obrázcích a ve volné přírodě
Třídění obrázků podle nadřazených pojmů
Definování významu pojmů - jedlé X nejedlé X jedovaté
Nácvik písniček a básniček
Dialog

● Jazyková pregramotnost 
JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZABLOUDILI V BEDLOVÉM LESE

● Matematická pregramotnost
Didaktická hra: Přiřazování hub k obrázkům, skládání námětových obrázků
Počítání - Přiřazování čísla s počtem
Časová posloupnost - růst hub

● Logopedická prevence
Vytleskávání názvy hub
PPD - První písmenko

● Básnička



NÁŠ TÁTA ŠEL NA HOUBY

Grafomotorika

Rozcvičení prstíků - "solení" 

PPD - Obloučky, mladší děti - Obloučky 

● procvičujeme horní oblouk, uvolňujeme ramenní a loketní kloub. Dbáme na správný 
posed dítěte, správný úchop tužky, je-li třeba, položíme zlehka ruku na předloktí 
dítěte, aby během práce nezvedalo paži z podložky. Pohyb tužkou vedeme v rytmu 
říkanky, kterou společně s dětmi předříkáváme. 

Motivace :

 NÁŠ TÁTA ŠEL NA HOUBY

CO KDYŽ ON TAM ZABLOUDÍ? 

NEZABLOUDÍ, TĚŠTE SE,

ON NÁM HOUBY PŘINESE. 

Emoční rozvoj

Pondělí - Rozbor chování Václav X Boleslav 

Emoční projev - HÁDALY SE HOUBY - pantomima, hudební "hádka" 

Naučit se spolupracovat, dát prostor na vyjádření ostatním dětem 

Rozvoj sebeobsluhy

Dítě se snaží samo oblékat

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Ranní cvičení

Pohybové aktivity - Na houbaře, Překážková dráha, Sochy

Pobyt venku - procházka do lesa, poznávání lesa a jeho krás

Výtvarné činnosti

Pondělí - Svatováclavská koruna

Les plný hub



Bedla - Křemílek a Vochomůrka

Hudebně dramatické aktivity
Písnička - HÁDALY SE HOUBY

Pohyb

Hrubá motorika - poskoky, rozběh, překážková dráha

Jemná motorika - sypání koření, trhání papíru, stříhání nůžkami

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Pondělí - příběh O sv. Václavovi 

TV - pohádka Křemílek a Vochomůrka

Piktogramy - houby

Ostatní:
Orientace v prostoru a na ploše: 

● sbírání hub DO košíku (nejedlé houby necháme POD košíkem/ VEDLE košíku)
● skládání puzzle 


