
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Dušičky - Halloween 

Datum: 25. 10. – 29. 10. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Uvědomění si významu svátku Dušičky a Halloweenu, pochopit význam těchto svátků 

 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije 

Klíčové kompetence: 

 Se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

Očekávané výstupy: 

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

přátelství 

 Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, 

rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – V ranním kroužku se seznámíme s nově příchozí holčičkou, 

hrajeme hry pro upevnění jmen kamarádů. Opakujeme si třídní pravidla, říkáme si, co 

pravidla znamenají. Besedujeme o tom, co se skrývá pod slovem „Dušičky“ a 

„Halloween“, ukazujeme si symboly těchto svátků. Kde vznikly? Představení jiných 

kultur a zvyků. 

 Jazyková pregramotnost – čteme příběh „O malé dušičce a slunci“ – pracujeme 

s textem, prohlížíme si knížky, popisujeme obrázky, rozšiřujeme slovní zásobu PPD: 

na jaké písmeno začíná tvé jméno, vymysli další slovo na dané písmeno 

 Matematická pregramotnost – pracovní listy s číselnou řadou 1-10 pro PPD, počítáme 

děti ve třídě, kdo chybí, procvičujeme předložky na, pod, za, před, vedle, mezi. Kdo je 

první, kdo je poslední 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel, dechová cvičení – dechový proud, 

opakujeme slova, logopedická cvičení s vybranými písmeny, opakujeme věty – 

správná výslovnost 

 

 Básnička – Strašidlo 

Já jsem malé strašidlo, bu bu bu bu bu, 

Odněkud jsem přilétlo, bububububu. 

Mě se děti nebojí, bububububu, 

A se mnou si pohrají, bububububu. 



Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

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

Pracovní listy pro menší děti – svislá rovná čára; PPD – pracovní list – horní a dolní 

klička, ostrý obrat (zuby) 

Emoční rozvoj 

 Co je to strach? Máte z něčeho strach? Umět popsat a říct, z čeho mám strach. 

Ukázka mimickými svaly – strach. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Trénink obracení oblečení z rubu na líc, zapínání zipu. Zkoušíme zavazovat tkaničky. 

Správné držení příboru. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Odpočinek v relaxačním koutku – místo, kde si děti mohou odpočinout, zklidnit se, 

být jen samy se sebou. Děti se učí relaxovat a uvolnit své tělo a psychiku. 

Výtvarné činnosti 

 Halloweenská příšera 

 Práce s temperovou barvou 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Jaro, léto, podzim, zima“ 

 Rytmizace, hra na tělo, orffovy nástroje 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry 

 Chůze po špičkách, patách, strany nohy 

 Hry s míčem – hod na cíl 

 Procházky v okolí MŠ – ukážeme si, kde je hřbitov (Dušičky) 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Procvičování správné výslovnosti slov a skladby vět, poznávání geometrických tvarů 

 

Ostatní: 

 Omalovánky – Halloween 

 Pracovní listy – stínohra, počítání pro PPD 



 



 



 



 





 


