
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Co si vezmu na sebe 

Datum: 15. 11. – 19. 11. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 Rozvoj paměti a pozornosti, postřehu a rychlosti 

 Rozvoj smyslového vnímání, představivosti a fantazie 

 Rozvoj a upevňování návyků pro jemnou motoriku  

 

Klíčové kompetence: 

 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

Očekávané výstupy: 

 Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky – starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, 

postarat se o své osobní věci, oblékat se a svlékat a obouvat.  

 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

Rozvoj komunikace – V ranním kruhu – vyprávění zážitků z víkendu, mechanické počítání 

podle počtu dětí ve třídě, porovnávání méně – více, kolik je chlapců, kolik dívek. Kalendář – 

opakování – dny v týdnu, měsíce, roční období – znaky zimy. Učíme se novou básničku. 

Povídáme si o vhodném oblečení na zimu, co nosíme v zimě, co nemusíme nosit v létě.  

Jazyková pregramotnost – Mluvíme v celých větách, popisujeme oblečení, které máme na 

sobě. Čteme si pohádky na dobrou noc, ukazujeme si písmenka z abecedy, PPD – počáteční 

písmeno slova, vymysli další slovo na dané písmeno 

Matematická pregramotnost – pracovní listy s číselnou řadou 1-6 pro PPD – počet oblečení, 

počítáme děti ve třídě, kdo chybí, Kdo je první, kdo je poslední, daleko, blízko 

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

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

 

 

 



Básnička – Andělíček (na besídku) 

Už se těším, andílku, 

Na vánoční nadílku. 

Chci být hodný moc a moc, 

Vydržím to do vánoc. 

A potom zas malinko, 

Začnu zlobit, maminko. 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

 

Grafomotorika 

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

Pracovní listy grafomotoriky – vlnky pro PPD, volná kresba na mazací tabuli pro menší 

děti – nácvik uvolnění ruky 

Emoční rozvoj 

 Opakování základních emocí radost, smutek. Zvládnutí konfliktu, řešení problému. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Oblékání zimního oblečení – bundy (zipy), rukavice, čepice, nákrčník – podpora 

samostatného oblékání. Zapínání knoflíků a zipů. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Procházky v přírodě – důležitost pohybu na čerstvém vzduchu. Podpora mytí 

špinavých rukou. 

Výtvarné činnosti 

 Podzimní počasí - mraky 

 Práce s krepovým papírem - mačkání 

 Práce s lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Rolničky“ 

 Rytmizace, orffovy nástroje 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 

Pohyb 

 Běh a chůze v rytmu bubínku – relaxace a uvolnění 

 Překážková dráha – podlézt a přelézt překážku, běžet slalom, skákat snožmo, strídat 

P+ L nohu, válet sudy – posílení břicha, chodit po nerovné ploše, masáž plosky nohy a 

posílení klenby  



 Cviky rovnováhy 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Procvičování správné výslovnosti slov, povídání o tom, co si vezmu na sebe, 

poznávání oblečení nad obrázky či na sobě, rozvoj slovní zásoby 

 

Ostatní: 

 Omalovánky s podzimní tématikou 

 Pracovní listy  



 



 



 

 



Namaluj tolik teček, kolik je v řadě oblečení. 



 



 


