
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Ptačí loučení 

Datum: 1. 11. – 5. 11. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Seznámit děti s názvy ptáků a jejich životem 

 Vysvětlit si, kam a proč někteří ptáčci odlétají do teplých krajin a proč někteří ptáčci 

zůstávají, práce s mapou 

 Pozorování ptáčků přírodě 

 Seznámit děti s tím, čím se ptáčci živý, jak jim můžeme v zimě pomoct, když není 

potrava 

 Prohlubování pozitivního vztahu k přírodě 

 

Klíčové kompetence: 

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

 Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí 

také odpovídá 

 

Očekávané výstupy: 

 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku  

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

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o Povídání nad obrázky ptáků – jejich název, jak vypadají, kde žijí, zda odlétají do 

teplých krajin nebo zůstávají 

o Hádanky s tématem ptáčků 

PPD: Dokázat sám/sama popsat jak některý ptáček vypadá pomocí 2-3 vět. 

 

 Čtenářská pregramotnost  

o Vytleskávání jmen ptáčků 

o Poslech pohádky, převyprávění příběhu 



o PPD: Určit počet hlásek ve slově, zkusit určit první hlásku ve slově + další slovo 

na stejné písmenko 

 

 Matematická pregramotnost 

o Počítání 1-5, pojmy první x poslední x prostřední 

o PPD: dokázat určit méně x více, o kolik 

 

 Logopedická prevence 

o Procvičování mluvidel: práce s jazykem, správné dýchání, vyzkoušet si zvuky 

ptáčků 

 

 Básnička 

o Básnička na besídku 

 

Grafomotorika 

o Mladší děti – spojování stínů 

o Střední děti – cesta ptáčků na zrním 

o PPD – Hledání obrázků v mozaice 

 

Emoční rozvoj 

o Emušák Ferda a jeho mouchy – moucha strach – povídání o tom, co je to strach, že 

není ostuda se něčeho bát, popis pocitu, jak se u toho cítíme 

o Dokázat popsat jak se mi líbil dnešní den 

 

Rozvoj sebeobsluhy 

o Dokázat si převrátit věci, které mám naruby 

o Dokázat si připravit svačinu, oběd a sám/sama si nalít pití z konvičky 

 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

o Každodenní procházky do lesa 

o Dokázat rozpoznat, jak se musím obléknout, když je venku chladné počasí, abychom 

nebyli nemocní 

 

 



Výtvarné činnosti 

o Menší děti – sovička – obtisk ruky, malování stromu a větve 

o Starší a PPD – Vlaštovky – pozadí pomocí křídy, stříhání, lepení, 

 

 

Hudebně dramatické aktivity 

o Opakování již naučených písní, orffovy nástroje, doprovodný pohyb k písničkám 

o Nová píseň na besídku 

 

 

Pohyb 

o „Vlaštovky“ – rozběhání  

o Protažení celého těla – cvičení s říkankou – „Dobrý den“, „Cvičeníčko“, cvičení na 

ploché nohy s básničkou medvěd + relaxace – dýchání do bříška, představování o 

tom, že létáme ve vzduchu jako ptáčci, ležíme jako hadrový panáček 

o PH: „pan čáp ztratil čepičku“, „Zobání“   

 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

o Rozvoj slovní zásoby – přídavná jména, správné skloňování slov 

 

 

Ostatní: 

o Natavení kalendáře 

o Výroba krmítka 

o Poslouchání zvuků ptáčků 

 


