
Integrovaný blok:  DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

Téma:   KRTEČEK A VŮNĚ PODZIMU - PLODY PODZIMU

Datum: 4.10 - 8.10.

Očekávané výstupy:

• spolupracovat s ostatními

• zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (udržovat pořádek, práce na zahradě)

• ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

• poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

• orientovat se bezpečně ve známém prostředí

Klíčové kompetence:

• Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů

• Komunikativní kompetence

• Sociální a personální kompetence

Vzdělávací cíle:

● Seznámit se s plody podzimu

● Umět vyjmenovat plody a najít je na obrázku (Kaštany, ořechy, Žaludy,.. ) 

● Umět přiřadit plody ke stromům

● Vědět, k čemu plody slouží zvířátkům  (4.10. Den zvířat) 

● Výtvarné  a pracovní činnosti z přírodnin 

● Umět roztřídit listy podle barev

● Hudebně - pohybové aktivity, rytmizace

● Rozvoj jemné a hrubé motoriky

● Naučit se novou básničku a  písničku



Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace
Výběr obrázku podle pokynu
Pojmenování plodů na obrázcích a ve volné přírodě
Třídění plodů podle nadřazených pojmů
Nácvik písniček a básniček
Dialog

● Jazyková pregramotnost 
POHÁDKA JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA VAŘILI ŠÍPKOVÝ ČAJ 

● Matematická pregramotnost
Didaktická hra: Přiřazování plodů ke stínů, skládání námětových obrázků
PPD: Doplň řadu – logické doplňování obrázků
Počítání:
Skládačky podle číselné řady 1-5
PPD - kolíčkové karty - číselná řada 1 - 12, 
Skládání podle předlohy nebo podle paměti

● Logopedická prevence
Vytleskávání slabik u básničky "Liška, šiška" 
PPD - Rým - liška X Šiška, pes X les, myška X liška, ten X ven,.. 

● Básnička
LIŠKA, ŠIŠKA, PAMPELIŠKA, 

ZABLOUDILA V LESE MYŠKA. 

TEN, TEN, TEN, 

VYVEDE JI VEN. 

Grafomotorika

Rozcvičení prstíků - "solení" 

PPD - Dokreslování listů, hrábě

Mladší děti - hrábě

● procvičujeme rovné čáry. Dbáme na správný posed dítěte, správný úchop tužky, je-li 
třeba, položíme zlehka ruku na předloktí dítěte, aby během práce nezvedalo paži z 
podložky.

Emoční rozvoj

Spolupráce - sbírání plodů pro zvířátka do krmelce



Jaký máte pocit, že jste pomohly zvířátkům? Dokážete ten pocit popsat, ukázat na obrázku?

Rozvoj sebeobsluhy

Děti si sami nalévají čaj

Děti si sami zvládnou nazout správně boty a nandat čepici

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Luhování šípků - domácí čaj ze šípků 

Ranní cvičení

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

Výtvarné činnosti

Podzimníček

Šípkový keř

Hudebně dramatické aktivity

Písničky - HÁDALY SE HOUBY

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA

Pohyb

Hrubá motorika - chůze v terénu, běh

Jemná motorika - navlékání přírodnin

Jazyková podpora pro děti s OMJ

pohádka Křemílek a Vochomůrka

Piktogramy - plody, listy, zvířátka

Živé plody 

Komunikativní kartičky



Ostatní:
Orientace v prostoru a na ploše: 

● SKLÁDÁNÍ TVARŮ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ NA PLOŠE
EKO:

● Výroba domácího šípkového čaje








