
Integrovaný blok:  DRÁČEK PAPÍRÁČEK

Téma:   MOJE TĚLO

Datum: 22.11. - 26.11.

Vzdělávací cíle:

● Poznat svoje tělo, naučit se mu naslouchat

● Umět pojmenovat části těla a některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle

a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách)

● Vědět, jakou má pro nás tělo funkci, že je potřeba se o něj starat po fyzické i

psychické stránce

● Znát smysly

● Vědět, co dělat, když se nám stane nějaký úraz

● Seznámit se s prací lékařů a ukázat, že se jich nemusíme bát

● Naučit se hudebně - pohybové aktivity

● Naučit se novou básničku

Očekávané výstupy:

● Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat

řečníka i obsah, ptát se)

● Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit

se ovládat své afektivní chování

● PPD - Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky ve slovech

● Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
● Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí o tom, kde

případně potřeby vyhledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem,..)

● Popsat situaci (skutečnou nebo podle obrázku)

● Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

● Učit se nazpaměť krátké texty (reprodukovat básničky, písničky, pohádky, zvládnout

jednoduchou dramatickou uphu apod.)

● Dokáže pojmenovat části těla, má povědomí o těle a jeho vývoji, zná základní pojmy

užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem

Klíčové kompetence:

● Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,

rozpozná nevhodné chování

● Si uvědomuje, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky

● Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení



● Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně
● Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá

elementární matematické souvislosti

● Se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá

a spolupracuje

● Se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně
si zapamatuje

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace

Povídání o našem těle - názvy částí těla, k čemu nám tělo slouží, jak se o něj

můžeme starat (zdravá strava, dostatek tekutin, pohyb, spánek, otužování, hygiena,

psychická hygiena)

Na koho se obrátit, když jsme zranění, nemocní

Nácvik písniček a básniček na Vánoční besídku

● Jazyková pregramotnost

Dětský seriál - Byl jednou jeden život

Piktogramy - léky, teploměr, stetoskop, injekční stříkačka, rentgen,..) - vytleskávání

PPD - Počet slabik, První  a poslední slabika

● Matematická pregramotnost

Početní operace - Kolik čeho? (ruce, nohy, hlava, plíce, žebra,srdce,...)

PPD - více X méně X stejně
Časová posloupnost - vývoj miminka v bříšku, stárnutí člověka (novorozenec - stařec)

● Logopedická prevence

Rytmizace slov - vytleskávání slabik

Cviky s jazykem

● Básnička

MÁM DVĚ OČI NA KOUKÁNÍ

A DVĚ UŠI K NASLOUCHÁNÍ.

DVĚ NOŽIČKY NA CHOZENÍ

A DVĚ RUCE NA MAZLENÍ.

Grafomotorika

Mladší děti - já a můj kamarád

Starší děti - oko



Emoční rozvoj

Moje tělo: Jak se teď cítím?

Vyjádření pomocí piktogramů

Rozvoj sebeobsluhy

Děti si samy zvládnou obléknout oblečení ve správném pořadí.

Děti umí požádat o pomoc, když ji potřebují.

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Pobyt venku za každého počasí

Pohybové hry - Na bacily, Hoky koky

Výtvarné činnosti

Rentgen z "uchošťourů"

Hudebně dramatické aktivity

Písnička: Stojí vrba košatá

Pohyb

Hrubá motorika - chůze a běh v terénu, skoky, poskoky

Jemná motorika - injekční stříkačkou odebírání tekutiny z nádoby do nádoby

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Dětský seriál - Byl jednou jeden život

Piktogramy - lékařské pomůcky (stetoskop, injekční stříkačka, teploměr, skalpel, náplast,

obvazy, rentgenové snímky) + názorné ukázky

Ostatní:



Orientace v prostoru a na ploše: Tělo z pet víček, tělo z těstovin

Názorná ukázka: Jak fungují naše plíce


