
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Práce na poli a na zahradě 

Datum: 4. 10. – 8. 10. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 

zájmu o učení 

 Rozvoj dlouhodobé paměti 

 Rozvoj jemné a hrubé motoriky 

 Rozvoj sebeobsluhy 

 Jazykové chvilky 

Klíčové kompetence: 

 Si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situaci je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

Očekávané výstupy: 

 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, 

uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na 

zahradě apod.) 

 Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace - V kruhu si opakujeme dny v týdnu, roční období, vzpomínáme 

na zážitky z víkendu. Povídáme si o sklízení úrody ze zahrad a polí, jak připravujeme 

zemi a květiny k zimnímu odpočinku. Rozšíření slovní zásoby. 

 Jazyková pregramotnost – četba pohádek, prohlížení obrázkových knížek, popis 

obrázků a různých situací 

 Matematická pregramotnost – početní řada 1-5, pro PPD 1-10, opakování číselných 

řad, pravolevá orientace, méně/více 

 Logopedická prevence - gymnastika mluvidel, opakování slov, rozvoj dechového 

proudu, opakujeme věty 

 

 Básnička – Podzim  

Přišel podzim, hrušky zrají, 

Jablka se červenají. 

Plný koš jich natrhám, 

Každému z vás jedno dám. 

Natáhnu se pro jablíčko, 



Natáhnu se pro hruštičku, 

Všechny srovnám do košíčku. 

Grafomotorika 

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

šikmá čára, vrchní oblouk 

Emoční rozvoj 

 Jak se dnes cítíš? Projev emocí, umění popsat svou emoci. Opakování základních 

emocí radost, smutek, hněv a strach 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Používání toaletního papíru, správné mytí rukou, oblékání (zapínání zipu a knoflíků). 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Co je zdravé pro naše tělo? Co je špatné? Ovoce a zelenina ke svačinkám. Co dělat, 

abychom nebyli nemocní? 

Výtvarné činnosti 

 Výroba ovocného stromu – hromadná pracovní činnost 

 Obtiskávání bramborou 

 Práce s temperovou barvou 

 Mačkání krepového papíru 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Šel zahradník do zahrady“ s pohybem 

 Tanečky – Měla babka, čtyři jabka 

 Rytmizace, orffovy hudební nástroje - kapela 

Pohyb 

 Pohybové hry, překážkové dráhy 

 Zdravotní a protahovací cvičení, posílení plosky nohy a masáž míčky 

 Pravidelné procházky do lesa, zdolávání nerovností v terénu, běhání a rychlá chůze 

 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

 Pexeso, pexeterio s obrázky, četba pohádek, upevnění slov děkuji, dobrý den, 

nashledanou 

 

Ostatní: 

 Omalovánky – podzim 

 Pracovní listy – podzimní činnosti, nejmenší/největší 



 



 



 



 
 



 



 



 


