
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Košík plný vitamínů 

Datum: 27. 9. – 1. 10. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

Klíčové kompetence: 

 Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích i v dalším učení 

Očekávané výstupy: 

 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet 

s grafickým a výtvarným materiálem např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, 

modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji) 

 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace - V kruhu se seznámíme s týdenním tématem Ovoce a zelenina, 

budeme si povídat proč je pro naše zdraví prospěšná, ukážeme si obrázky, ale i živé 

ukázky; Opakování a upevňování poznatků – roční období, dny v týdnu, druhy ovoce a 

zeleniny a jejich popis - barva, tvar, vůně, chuť – co mi chutná a nechutná – vyjádření 

vlastního názoru 

 Jazyková pregramotnost – četba pohádky „O veliké řepě“, prohlížení obrázkových 

knížek s potravinami (ovoce, zelenina) 

 

 Matematická pregramotnost – početní řada 1-10, kolik kusů ovoce nebo zeleniny 

máma na míse, předložky na/pod/vedle/za/před/mezi 

 

 Logopedická prevence - posilování jazyka a gymnastika mluvidel „Ze zahrádky 

vitaminy bez kašle a žádné rýmy“, opakování slov, rozvíjíme dechový proud, 

opakujeme větičky s písmenem K. 

 

 Básnička – Brambora  

Kutálí se zeshora, 

velikánská brambora. 

Neviděla, neslyšela, 

Spadla na ni závora. 



Kam koukáš ty závoro, 

Na tebe ty bramboro. 

Kdyby tudy projel vlak, 

Byl by z tebe bramborák. 

Grafomotorika 

 Uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, správné sezení. Pracovní listy – 

kruh, ovál, rovná čára, vlnky 

Emoční rozvoj 

 Rozdíl mezi smutkem a naštvaností. Umění ovládnout své emoce. Vyřešení konfliktu. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Správné držení příboru, stolování, oblékání a ukládání věcí na své místo. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Zdravé svačiny, povídání o ovoci a zelenině 

Výtvarné činnosti 

 Výroba melounu či mrkve 

 Obtiskování nohy – práce s temperovou barvou 

 Práce s nůžkami 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Dramatizace pohádky „O veliké řepě“ 

 Nácvik písně „Jablíčko“ 

 Zpívání s klavírem – Šel zahradník do zahrady 

 Tanečky – Měla babka, čtyři jabka 

Pohyb 

 Protahovací cvičení, protažení nohou – špička, pata, cvičení s balonem 

 Pohybové hry – rozvoj hrubé motoriky – chůze po laně (koordinace, rovnováha) 

 Relaxace, uvolnění, dýchání do břicha 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

 Dbáme na správnou skladbu vět, popis obrázků 

 

Ostatní: 

 Omalovánky – ovoce, zelenina 

 Pracovní listy – stínohra, bludiště 

 Vytleskávání – počet slabik 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


