
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

TÉMATICKÝ CELEK: VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Opakování znaků podzimu 

 Popis obrázku 

 Dějové obrázky 

 Skládání papíru + zarýhnutí 

 Správné stříhání 

 Vázání uzle 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Nádech a výdech (fouká vítr) 

 Foukání do papírového kapesníku 

Básnička: O ČEM SE ZDÁ DRAKOVI? 

                 NÁM TO ASI NEPOVÍ. 

                 ALE MY TO DOBŘE ZNÁME,  

                 TO JE VŠEOBECNĚ ZNÁMÉ. 

                 CHCE VYLETĚT VÝŠ NEŽ PTÁCI,  

                 VÝŠ NEŽ VŠICHNI DALŠÍ DRACI. 

                              

                 DRAKU, TY JSI VÁŽNĚ DRAK?  …. 

Matematická pregramotnost 

 Názvy geometrických tvarů 

 Pravidlené střídání geometrických tvarů 

Jazyková pregramotnost 

 Gymnastika mluvidel 

 Fonematický sluch 

Grafomotorika 

 Uvolňovací cviky, prstová cvičení 

 Omalovánky  

 Pracovní list  

 Dračí ocas, velký formát 

 



Hudebně pohybové aktivity 

 Písnička „Vyletěl si pyšný drak“ 

 Taneční krok Mazurka 

 Nácvik těžké doby 

Výtvarně pracovní činnosti 

 Společná práce drak, vázání uzle, práce s barvou, velký formát 

 Skládaní papíru – harmonika 

 Správné stříhání – Můj drak 

Pohyb 

 Tanec na hudbu „létáme jako draci ve větru“ 

 Vycházka na louku – pouštění draka 

Poznávání 

 Rozvoj fantazie 

 Pozorování měnící se přírody 

 Správná technika pouštění draka 

 Logická řada 

Emoční rozvoj 

 Zamračený drak 

 Veselý drak 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Vázání základní smyčky 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Pobyt na čerstvém vzduchu, hluboký nádech a výdech 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet 

s grafickým a výtvarným materiálem např. tužkami, barvami, nůžkami, papírem, 

modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod. 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za 

snahu 

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

 

         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         



      



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


