
Integrovaný blok:  DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

Téma:   UŽ MARTIN NA BÍLÉM KONI

Datum: 8.11. - 12.11.

Vzdělávací cíle:

● Seznámit děti s legendou o sv. Martinovi

● Seznámení se zvyky - pečení rohlíčků, pečení Svatomartinské husy

● Naučit se hudebně - pohybové aktivity

● Naučit se novou básničku

● Rozvoj jemné a hrubé motoriky 

Očekávané výstupy:

● Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po 
sobě, udržet pořádek, zvládat jednoduché úkony, práce na zahradě) 

● Ovládat koordinaci ruky a oka (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, 
s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem např. s 
tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou) 

● Chápat, že všichni lidi mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
● Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej) 

Klíčové kompetence:

● Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování

● Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti

● Se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 
spolupracuje

● Se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje 

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace
Povídání o legendě o Sv. Martinovi
Povídání o pomoci potřebným (Martin se rozdělil o plášť)
Vyprávění děje podle obrázku
Pranostiky
Nácvik písniček a básniček

● Jazyková pregramotnost 



Komix o sv. Martinovi
Skládání slova podle obrázku - Martin
Vytleskávání slov 
PPD - Počet slabik, Určování 1. hláska ve slově

● Matematická pregramotnost
Legenda o sv. Martinovi - časová osa
Skládání obrázku z tvarů podle předlohy nebo podle paměti
Počítání: číselná řada 1 - 5
PPD: více X méně X stejně 

● Logopedická prevence
Cvičení mluvidel a jazyka

● Básnička

PODÍVEJME - KDO TO PŘIŠEL, 

ABY SVOJE DĚTÍ SLYŠEL? 

PŘEJEM DOBRÉ ODPOLEDNE,

KDO MÁ KAM, TEN AŤ SI SEDNE. 

MY VÁM CHCEME ZAZPÍVAT

A K VÁNOCŮM ŠTĚSTÍ PŘÁT. 

Grafomotorika

Kouř z komína

Emoční rozvoj

Pomoc potřebným - Jak se cítíme, když někomu pomůže nebo když někdo pomůže nám?

Sebehodnocení 

Rozvoj sebeobsluhy

Děti si samy zvládnou vybrat a obléct vhodné oblečení a obuv dle počasí. 

Děti umí požádat o pomoc, když ji potřebují. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Ranní cvičení

Pobyt venku za každého počasí



Výtvarné činnosti

Husa - tiskání pomocí korku

Hudebně dramatické aktivity
Písnička PŮLNOČNÍ, Už Martin na bílém koni

Pohyb

Hrubá motorika - chůze a běh v terénu, skoky, poskoky

Jemná motorika - kování podkovy, navlékání

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Komix - Legenda o sv. Martinovi

Piktogramy - kůň, podkova, husa

Ostatní:
Orientace v prostoru a na ploše: 

● Modelování Svatomartinských rohlíčků



VYSTŘIHNI OBRÁZKY A SEŘAĎ JE PODLE ČASOVÉ POSLOUPNOSTI PŘÍBĚHU


