
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Já a moje rodina 

Datum: 15. 11. – 19. 1.. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Upevnit si znalost členů rodiny 

 Naučit se chápat příbuzenské vztahy 

 Upevnit si znalosti dobrého chování 

 Rytmizace slov 

 Emušák ferda a jeho mouchy - pocity 

Klíčové kompetence: 

 Se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředit se na činnost a záměrně 

si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle 

instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

 Se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

 

Očekávané výstupy: 

 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, 

v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 

 Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o Povídání o tom, co je to rodina, kdo do ní patří, vyjmenování členů rodiny 

o Dokázat vyprávět o své rodině, co dělá doma maminka, co dělá doma tatínek, 

jak vypadá můj pokojíček, s čím si nejraději hraju 

o Povídání o tom, co je to láska, jak se k sobě chováme, jak si můžeme ukázat, že 

se máme rádi 

o PPD: Dokázat představit sám sebe (jméno a příjmení, věk, kde bydlím…) 

 

 Čtenářská pregramotnost 

o Vytleskávání slov (rodina, maminka, tatínek…) 



o PPD: Určit první hlásku ve slově, zkusit říct jiná slova na stejnou hlásku 

o Poslech pohádky, dokázat převyprávět příběh 

 

 Matematická pregramotnost 

o Počítání 1 -5, 

o Pojmy: méně, více, stejně 

o PPD: o kolik méně, o kolik více, počítání 1 -10 

 

 Logopedická prevence 

o Procvičování mluvidel, správné dýchání, práce s jazykem 

o Říkadla na procvičení hlásek 

 

 Básnička 

o Básnička na besídku 

Grafomotorika 

 Grafomotorické a pracovní listy na téma rodina 

 

Emoční rozvoj 

 Povídání o tom, jak se cítíme, když jsme doma 

 Emušák Ferda – moucha smutek 

 Karty emocí, karty cností 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Samostatné oblékání, dokázat obrátit věci z rubu na líc, zapínání zipu 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Každodenní procházky do lesa, každodenní pohybová činnost + relaxace (umět se 

uvolnit) 

 

Výtvarné činnosti 

 Kresba rodiny 

 Kresba sám sebe 

 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Opakování již naučených písní, zapojení ke zpěvu orffovy nástroje 

 Naučení nové písně na besídku 



Pohyb 

 Rušná část: rozběhání s bubínkem (plazíme se jako miminko, skáčeme jako děti, 

jdeme o holi jako babička a další) 

 Protažení celého těla, cvičení s říkankou, relaxace a správné dýchání do bříška 

 PH: překážková dráha, minidiskotéka 

 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

 Správná výslovnost slov, správné skloňování slov 

 

 

 


