
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Ptáci 

Datum: 18. 10. – 22. 10. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Získání nových poznatků o ptácích – správný název, kde žijí, čím se živí, jak loví, 

zvláštnosti  

 Poznatky o tom, kteří ptáci u nás přezimují, a kteří odlétají na jih, do teplých krajin  

 Rozvoj paměti a pozornosti  

 Rozvoj matematické pregramotnosti – číselná řada, mechanické počítání  

 Upevňování správných návyků jemné motoriky – úchop pastelky, práce s lepidlem  

 Rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy v oblékání a při stolování   

 Rozvoj samostatné mluvy a komunikace, bez ostychu   

Klíčové kompetence: 

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

Očekávané výstupy: 

 Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, 

označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

 Vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a jejich dokončení 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – V kroužku si povídáme o zážitcích z víkendu či našich výletů, 

opakujeme si měsíce v roce, roční období. Povídáme si o ptácích, které známe. Kteří 

ptáci u nás přezimují, a kteří odlétají do teplých krajů. Poznáváme nové ptáky pomocí 

demonstračních obrázků. Při procházkách pozorujeme ptáčky v přírodě a hádáme, o 

jakého se jedná. Říkáme si barvy ptáčků a jejich zobáků, jaký tvar má zobák. 

 Jazyková pregramotnost – prohlížíme si obrázkové knížky o ptácích, popisujeme, jak 

vypadají, čtení pohádek na dobrou noc, procvičujeme písmena z abecedy, ukazujeme 

si je, jak vypadají, na jaké písmeno začíná tvé jméno, vymysli další slovo na dané 

písmeno 

 Matematická pregramotnost – opakujeme číselnou řadu 1-10, pojmy větší – menší, 

starší – mladší, vysoký – nízký, kolik ročních období v roce máma a jaké, dny v týdnu 

 Logopedická prevence – posilujeme jazyk a mluvidla, dechová cvičení – dýchání do 

břicha, opakujeme slova, logopedická cvičení s vybranými písmeny, dbáme na 

správnou stavbu pusy, rtů, při výslovnosti samohlásek 

 



 Básnička – čáp 

 

 Klapy, klapy klap,  

Takhle chodí čáp. 

Dlouhý zobák, dlouhé nohy, 

K létání má také vlohy. 

Vidí všechno z daleka, 

Ničeho se neleká. 

 

Opakujeme nacvičené básničky. 

Grafomotorika 

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

Pracovní listy – Rovná čára, horní oblouk a zuby (let ptáčků) 

Emoční rozvoj 

 Co je to smutek? Z čeho můžeme být smutní? Čtení příběhu o smutku. Práce s knihou 

emocí. Rozbor této základní emoce. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Správné držení příboru – nůž a vidlička, správné stolování, na kterou stranu patří nůž, 

na kterou vidlička, procvičení pravolevé orientace, Oblékání – čepice, nákrčník, bundy 

(zipy, knoflíky), uložení věcí na své místo. Otočení oblečení z rubu na líc.  

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Uvolňovací cvičení, masáž nohy – ježci, podpora zdravého životního stylu zdravými 

svačinkami, pobyt na čerstvém vzduchu za každého počasí. 

Výtvarné činnosti 

 Ptačí budka, skládání a ohýbání papíru 

 Kresba pastelkami 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Bude zima, bude mráz“ 

 Rytmizace, hra na tělo, orffovy nástroje 

 

Pohyb 

 Posílení svalů, protažení těla od hlavy k patě 

 cviky rovnováhy, stoj na jedné noze, skok na jedné noze 

 chůze na boso po nerovné dráze 

 procházky do blízkého lesa, pozorování ptactva 



Podpora pro děti s OMJ 

 Dbáme na správnou skladbu věty, prohlížíme si obrázkové knihy a popisujeme, 

hrajeme pexeso s obrázky a říkáme si, co je na obrázku, správná výslovnost slov 

Ostatní: 

 Omalovánky – ptáčci 

 Pracovní listy – počet ptáčků na drátě 



 



 



 



 


