
Integrovaný blok: PRVNÍ VLOČKA 

Téma: Svatý Martin 

Datum: 8. 11. – 12. 11. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Získat nové informace a poznatky o postavě sv. Martina, poslechnout si legendu o 

svatém Martinovi, co znamená pranostika, „Martin přijede na bílém koni“  

 Rozvoj logického myšlení a komunikace – možnost klást otázky a být zvídavý, vědět, 

co to znamená udělat dobrý skutek  

 Rozvoj hrubé a jemné motoriky 

 Trénování pozornosti a paměti   

 Rozlišování základních prostorových pojmů – vpravo, vlevo, uprostřed  

 Rozvíjet samostatnost, sebeobsluhu  

 

Klíčové kompetence: 

 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím. 

 

Očekávané výstupy: 

 Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 Porozumět slyšenému, (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej 

ve správných větách 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – V ranním kroužku si opakujeme třídní pravidla, povídáme si o 

svatém Martinovi, čteme legendu, kdo byl sv. Martin a proč si o něm dodnes lidé 

povídají. Jaké jsou pranostiky a co znamenají? Co se vaří a peče na sv. Martina – husa 

a rohlíky.  

 Jazyková pregramotnost – čteme příběh „Svatém Martinovi“ – pracujeme s textem, 

říkáme si o pranostikách, prohlížíme si knížky, popisujeme obrázky, rozšiřujeme slovní 

zásobu PPD: Na jaké písmeno začíná jméno Martin, vymysli další slovo na písmeno M 

 Matematická pregramotnost – PPD: Přiřazování čísel k počtu obrázků, orientace 

v prostoru pravá, levá, uprostřed, seřazování obrázků od nejmenšího po největší, 

počítání dětí ve třídě, menší x větší 



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

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

správná výslovnost 

 

 Básnička – Besídka 

Vítáme vás mámo, táto, 

Dědečku a babičko, 

Usedněte na židličky, 

Buďte tiše kratičko. 

 

Budeme se všichni snažit, 

Ať vše krásně probíhá, 

Ale teď už prosím tiše, 

Besídka nám začíná. 

Grafomotorika 

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

menší děti – Volná čára na mazací tabuli; PPD – pracovní list – kruhy 

Emoční rozvoj 

 Co je to kamarádství, přátelství a láska? Práce s knihou emocí. Mají si lidé pomáhat, 

proč? Pomohli jste někdy kamarádům? Co je to dobrý skutek? 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Trénujeme zapínání zipů a knoflíků u pláštěnek. Ukládáme věci na své místo. Správné 

stolování, držení příboru. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Zdravé svačinky, povídání o tom, co máme na talíři za ovoce a zeleninu, proč je 

důležité je jíst.   

Výtvarné činnosti 

 Komíny (Na svatého Martina, kouřívá se z komína) 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 Barevný papír 

 Mačkání krepového papíru 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Opakování nacvičených písniček 

 Nácvik písničky na besídku „Čertí polka“ s pohybem a tancem 

 Převlékání do kostýmů, hraní pohádek a vymyšlených příběhů 

 

 



Pohyb 

 Překážková dráha – Martin na koni skáče přes překážky  

 Martin na koni jede úzkou cestou lesem – nerovný povrch s balanční díly   

 Cvičení – protažení těla, relaxační zklidnění na koberci  

 Procvičení chodidel – pečujeme koníkovi o kopýtka  

 Procházky do lesa a po okolí mateřské školy  

 Pochodujeme v rytmu bubínku – jako římský voják – sv.Martin  

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Dbáme na správnou skladbu vět, rozhovor nad obrázky k tématu, obrázkové pexeso s 

komentováním 

 

Ostatní: 

 Omalovánky – Svatý Martin 

 Bludiště – pracovní list 

 Skládání puzzlí – Svatý Martin 

 Logické řady 



 



 
 

 



 



 



 


