
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

TÉMATICKÝ CELEK: ZABLOUDIL JSEM V LESE 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Jak se chováme v lese (bezpečnost) 

 Umět pojmenovat stromy (jehličnaté, listnaté) 

 Orientace v čase 

 Práce s barvou 

 Správné modelování 

 Významové kategorie 

 Rytmizace slov 

 Stříhání a skládání 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Jazyk a řeč 

Jazyková pregramotnost 

 Pohádky: Budulínek, Smolíček pacholíček 

 Rytmizace slov 

Rozvoj komunikace 

 Popis obrázku lesa 

Logopedická prevence 

 Dechová cvičení  

Básnička:  SÁZÍM BUKY MEZI JEDLE 

      JEDEN SEM A DRUHÝ VEDLE. 

      SÁZEL JSEM JE VČERA, 

      SÁZÍM ZASE DNES. 

      BUDU-LI TAK PILNÝ ZÍTRA 

      VYSÁZÍM TU LES. 

Matematická pregramotnost 

 Kolíčkovaná, urči správný počet 

 Poznávání číslic 

Grafomotorika 

 Uvolňovací cviky 

 Pracovní list: „List ve větru“ 

 Omalovánka: „Lesní stromy, Hodně, málo“ 

Výtvarné činnosti 

 Skládání papíru a správné stříhání „Lesní strom“ 

 Práce s barvou „Lesní paseka“ 

 



Hudebně dramatické aktivity 

 Písnička „Já do lesa nepojedu“ 

                          „Pod dubem, za dubem“ 

                          „Lupínek“ 

 Doprovod na rytmické nástroje 

Pohyb 

 Vycházky do lesa, Škatulata, batolata (mezi stromy) 

 Vycházka ke krmelci – chůze v nerovném terénu a delší cesta, pojmenování stromů 

Emoční rozvoj 

 Staráme se o zvířátka v lese (Správné jídlo ke krmelci) 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Správné oblékání, zastrkávání podolků, zapínání zipu 

Činnosti podporující vztah ke správnému životnímu stylu 

 Poznej na obrázku, co do lesa nepatří 

Poznávání 

 Vycházka ke krmelci (usušené kaštany) 

 Co do lesa nepatří 

 Rozděl jehličnaté a listnaté stromy 

 Jaké stromy máme o Vánocích 

 Výstava různých šišek (borovice, smrk, jedle, modřín) 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Vyvíjet volní úsilí a soustředit se n a činnost a jejich dokončení 

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

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

setkává 

 Není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí 

a může je ovlivnit 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 

Vyprávěj příběh podle obrázku 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


