
IB : PRVNÍ VLOČKA 

TÉMATICKÝ CELEK: JAK KRTEČEK POTKAL ČERTA 

DATUM: 29.11. – 3.12. 2021 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE : 

- Seznámení se zvyky a tradicemi - znát proč a jak slavíme svátek Mikuláše 

- Naučit se společně jednu báseň a jednu píseň pro Mikuláše, čerta a anděla 

- Naučit se zvládat svůj vlastní strach 

- Naučit se vnímat protiklady 

- Trénování vánoční besídky 

- Vytvářet výrobky s mikulášskou tématikou pro výzdobu třídy 

- Vnímat estetický hudební, výtvarný projev 

- Vnímat sváteční výzdobu mateřské školy a třídy a podílet se na ní 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

- Nebojí se chybovat pokud nachází ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

- Se spolupodílí na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim 

- Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé 

možnosti a varianty, využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Dodržovat pravidla her a jiných činností 

- Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

- Porozumět slyšenému 

- Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

- Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní 

chování 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ  

JAZYK A ŘEČ  

Rozvoj komunikace: 

- Proč a jak slavíme svátek Mikuláše, kdy slavíme svátek sv. Mikuláše 

- S kým chodí Mikuláš 

- Jaký je čert, anděl - jejich vlastnosti 

- Protiklady čert a anděl – černý x bílý, zlý x hodný, krásný x ošklivý,… 

- Co by mohli čerti uvařit v pekle, co dali do guláše 

- Rozbor pohádky 

 

 



Jazyková pregramotnost:  

- Logopedická chvilka, artikulační cvičení 

- Protiklady 

- Hledání slov podle vzoru 

- „Co dali čertíci do guláše?“ Myslím slovo, které začíná na slabiku CI -cibule, PA – 

paprika 

- Poslech pohádky „O mazaném čertíkovi Rufíkovi“ a její následný rozbor 

Matematická pregramotnost:  

- Početní úkony – kolik nese Mikuláš dobrot pro děti 

- První – uprostřed - poslední 

Logopedická prevence: 

- Hrajeme si s dýcháním – čertí chlupy foukáme na lopatku 

- Cvičíme si pusinku – dítě opakuje jména čertíků ( písmeno „B“) 

- Logopedická chvilka „Čertí babičko ukaž nám peklíčko“ 

 

Báseň: 

ČERT 

Leze z pekla leze čert, 

a to není žádný žert, 

po světě se rozhlíží  

a zlobidla vyhlíží. 

 

Grafomotorika: 

- Omalovánka 

- Obtahování (přepis) slov do vánočního přání 

Emoční rozvoj: 

- Jak se tváří andělé, jak se tváří čerti - Dítě se usměje jako anděl a pohladí souseda. Jak 

se tváří čert, kterému nechutná nebo, když zapomněl přiložit pod kotel? Dítě se 

zamračí a pohledí souseda. 

- Hra: „Jak se hledali andělé a čerti“ – děti najdou po třídě schované obrázky andělů a 

čertů, nikomu je neukazují. Na hudbu se pohybují po třídě, po vypnutí hudby se dál 

prochází, ale mění svůj výraz obličeje. Výrazem znázorňují, kým jsou. Andělé se 

usmívají, čerti mračí. Tvoření skupin andělů a čertů – chytají se za ruce. 

Rozvoj sebeobsluhy: 

- Samostatné oblékání – zapínání knoflíků, zipu,.. 

- Správné stolování – úchop lžíce, příboru 



Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu: 

- Relaxace, spánek 

- Příjemné klima ve třídě 

- Procházky, pobyt na čerstvém vzduchu 

- Pohybové hry 

 

 

Výtvarné činnosti:  

- Punčocha Mikuláše – obkreslování šablony, lepení kousků látek do tvaru punčochy, 

zdobení 

Hudební aktivity:  

- Seznámení s písničkou Sněží 

- Opakování písniček na vánoční besídku ( Čertíku Bertíku, Mik mik Mikuláš, Stojí 

vrba košatá,..) 

Pohyb 

- Motivovaná čertí rozcvička 

- Čertí překážková dráha 

- Mikulášská diskotéka 

- Přehlídka masek – chůze po vyvýšené rovině 

- Procházky  

PH: Tancovalo pět čertíků, Lucifer sedí na trůně (obdoba hry „na krále“) 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Rozvoj slovní zásoby – podstatná jména - co je ukryto v punčoše, vlastnosti – jaký je 

čert,… 

Ostatní: 

- Poslech pohádky „O mazaném čertíkovi Rufíkovi“ a její následný rozbor 

- Smyslové hry 

- Pokusy a experimenty – čertí laboratoř 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


