
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Draku, ty jsi vážně drak ?  

Datum: 27.9 – 1.10. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Společné pouštění draka, ohleduplnost k ostatním, střídání v pouštění 

draka + spolupráce, výpomoc při potřebě 

 PPD – Určení geometrických tvarů na drakovi. 

 Určení barev – které na sobě drak má  

Klíčové kompetence: 
 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

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

Očekávané výstupy: 

 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství 

 Spolupracovat s ostatními 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

- Jazyková rozcvička 

- Pohádka o drakovi, společné čtení, shrnutí, doplňující otázky 

 Jazyková pregramotnost  
- PPD – Určit počáteční písmeno 

- MD + SD – Vytleskat slabiky 

 Matematická pregramotnost 

- Spočítat kolik má drak hlav 

 Logopedická prevence 
- Jazykové cvičení 

 Básnička 

Vysoko si vzlétl drak, 

aby věděl, kde je mrak. 



Letěl, letěl, dál už nemůže, 

čeká, že mu větřík pomůže. 

Vítr má hodně práce. 

Češe listí na zahrádce. 

Profukuje větve stromů, 

aby spadlo všechno dolů. 

Grafomotorika 

SD – Nalézt správnou cestu draka ke správnému majiteli 

MD – Obkreslování listu 

Emoční rozvoj 

o Snaha o rozpoznání pojmu RADOST 

Rozvoj sebeobsluhy 

- Schopnost dojít si pro svačinu, nalít si pití, dojít si pro oběd 

- Zvládnout samostatné oblékání 

- Požádání o pomoc, při potřebě 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

- Každodenní přísun čerstvého vzduchu na vycházkách v lese či na zahradě 

Výtvarné činnosti 

MD – Vybarvení draka + nalepení ocásku 

SD-  vybarvení+  nalepení draka na barevný papír+ vata na mráčky  

PPD – Vybarvení papíru + nalepení vystřiženého draka + ocas s praporky 

Hudebně dramatické aktivity 

- Písnička – Vyletěl si pyšný drak 

Pohyb 

- Cvičení s říkankou „Dobrý den“ + cvičení na ploché nohy 

- PH: Dračí slet 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Dokázat se představit -  kdo jsem, do jaké třídy chodím 

 



Ostatní: 

Pouštění draka 

Vytvořit dráčka v lese  

Nastavení kalendáře 


