
IB: DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

TÉMATICKÝ CELEK: KRTEČEK A ZDRAVÍ (VITAMÍNY, ZELENINA,..) 

DATUM: 15-19. 11. 2021 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

- Seznámit děti se zdravým životním stylem 

- Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

- Chápat, že zdraví není samozřejmost a je třeba jej chránit (zdravá výživa, hygiena, 

otužování, sport, předcházení úrazům…) 

- Prospěšnost vitamínů 

- Zdroje vitamínů (opakování ovoce a zelenina) 

- Rozvoj psychické i fyzické zdatnosti  

- Rozvoj komunikativních dovedností 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

- si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím 

- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie) 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a jejich dokončení 

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

- sledovat a vyprávět pohádku 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ  

JAZYK A ŘEČ  

Rozvoj komunikace: 

V kruhu se seznámíme s tématem a budeme si povídat: 

- Co je prospěšné pro naše zdraví (sport, otužování, hygiena, zdravá výživa, vhodné 

oblečení, předcházení úrazům) 

- Co roste na stromě a co roste na záhoně 

- Jak vypadá ovoce a zelenina (popis jednotlivé zeleniny či ovoce – její barva, tvar, 

chuť)  

- Co můžu ze zeleniny udělat?? 

Jazyková pregramotnost:  

- vyprávíme si pohádku, její následný rozbor  

- dějová a časová posloupnost  

- rozvoj slovní zásoby – pojmenování ovoce a zeleniny (podstatná jména, přídavná 

jména) 

- PPD - skládání slov podle vzoru 



Matematická pregramotnost:  

PPD – početní úkony – číselná řada 1-10, ml. Děti 1-5, porovnávání méně x více, určení - 

první, poslední, předposlední, uprostřed, mezi, před, za 

Logopedická prevence: 

 „Na zahradě“ 

Báseň: 

Anděl 

Anděl seděl na obláčku, 

čáry máry čaroval, 

vyčaroval Mikuláše,  

moc se z toho radoval. 

Pozor na to milé děti, 

čarování není žert, 

Něco se mu nepovedlo, 

a tak přibyl ještě čert. 

Grafomotorika: 

- PPD – horní oblouk 

- ml. děti – rovné a šikmé čáry 

Emoční rozvoj: 

- Jak se cítíš, když jsi nemocný/  zdravý 

- POHÁDKA „Jak mrkev hledala svoji barvu“ – potěš a rozesměj smutnou mrkev ( 

vybrané dítě představuje smutnou mrkev z pohádky, jiné dítě se ho snaží potěšit s 

využitím verbální i neverbální komunikace (gesta, mimika, ….) 

Rozvoj sebeobsluhy: 

- správné oblékání – posloupnost (bunda, čepice a boty až nakonec), zastrčit tričko do 

kalhot 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu: 

- pobyt na čerstvém vzduchu 

- sportem ke zdraví 

- hygiena, otužování, vitamíny, přiměřené oblékání 

Výtvarné činnosti:  

Vánoční přání                                               

                                                   



Hudebně dramatické aktivity: 

- Mik, miku, Mikuláš, Šel zahradník do zahrady 

Pohyb 

PH: 

- Hoky, koky 

- Hra na tělo 

- Na kouzelníka 

 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- slovní zásoba ovoce a zelenina v čase jedn. i množném, košík, sloveso koupit,  

Ostatní: 

- Poslech pohádky „Jak mrkev hledala svoji barvu, Jak se zajíc stal zahradníkem“, 

následný rozbor  

- PČ – výroba zeleninového salátu  

- Smyslové hry – rozvoj smyslů (hmat, zrak, chuť) 

- NH: na obchod (finanční gramotnost) 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

Grafomotorika - předškoláci 

 

 

 

 

 

 



 

Grafomotorika – mladší děti 

 

 

 

 



Omalovánka 

 


