
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Příroda a les na podzim - plody podzimu 

Datum: 11. 10. – 15. 10. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 

v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 

před jeho nebezpečnými vlivy 

 Rozvoj jemné a hrubé motoriky 

 Rozvoj sebeobsluhy 

 Logopedická prevence 

 Poznat plody podzimu (kaštany, žaludy, šípky, jeřabiny) 

Klíčové kompetence: 

 Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

Očekávané výstupy: 

 Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace - Opakujeme si roční období, dny v týdnu a měsíce v roce, 

poznáváme a povídáme si o nejznámějších stromech a keřích – jejich plody (smrk, 

borovice, modřín, buk - bukvice, dub - žaludy , javor – kaštany, houby, šípek, jeřáb, 

(demonstrační obrázky i živé ukázky)  

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, vyprávíme si zážitky, poznáváme 

abecedu, na jaké písmeno začíná tvé jméno, prohlížení a čtení z knížek o přírodě 

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

řad, pojmy větší – menší, vyšší – nižší (porovnáváme výšku dětí, stromy v lese) 

 Logopedická prevence – posilujeme jazyk a mluvidla, soustředíme se na správné 

dýchání, dechová cvičení, opakujeme slova, logopedická cvičení s vybranými písmeny 

 

 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. 

 

Opakujeme nacvičené básničky, cvičíme stále básničku „Podzim“, básnička „Foukej, 

foukej větříčku.“ 

Grafomotorika 

 Uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, správné sezení při kreslení. 

Pracovní listy – pro menší děti dolní oblouk (dokresli žalud); PPD – horní oblouk, zuby, 

kličky (veverka se musí dostat k oříšku) 

Emoční rozvoj 

 Co je to radost? Z čeho můžeme mít radost? Čtení příběhu o radosti. Práce s knihou 

emocí.  

Rozvoj sebeobsluhy 

 Oblékání – čepice, nákrčník, bundy (zipy, knoflíky), uložení věcí na své místo. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Procházky v přírodě. Čerstvý vzduch. Co dělat, abychom se cítili dobře? Zdravé jídlo, 

pohyb. 

Výtvarné činnosti 

 Malba podzimního stromu 

 Práce s barvami, rozfoukávání tuše, obtiskování barvených listů 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Šel zahradník do zahrady“ s pohybem 

 Píseň „Pod naším okýnkem“ 

 Rytmizace, orffovy hudební nástroje - kapela 

Pohyb 

 Orientace v prostoru třídy – ranní kruh, zástup, řada, vpravo, vlevo, uprostřed, 

vepředu, vzadu.  

 Každodenní procházky a pozorování přírody – sběr přírodnin a plodů.  

 Překážková dráha - přelézání, podlézání, slalom, střídání P-L noha, skok snožmo, 

chůze naboso po nerovné ploše, masáž chodidla – ježci 

 Pohybová hry s podzimní tématikou 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení a čtení z obrázkových knih – popisování obrázku, správná výslovnost 

Ostatní: 

 Omalovánky – podzim, podzimní skřítek 



 Pracovní listy – bludiště, stínohra 



 



 



 



 



 



 



 



 


