
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Přichází zima a kouzelný adventní čas 

Datum: 22.11 – 26.11. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

• Rozvoj povědomí o přírodě v nastávající zimě-zopakování si ptáků, kteří přezimují 

• obrázky zvířat, která spí zimním spánkem (medvěd, ježek, jezevec, netopýr, ještěrka), 

která jsou aktivní (lesní zvěř, veverka, krtek) a těch, která si dělají zásoby na zimu; 

třísložkové karty-ptáci, zima 

• připomenout si, jak je důležité a čím přikrmovat ptáky a zvířata 

• pozorování přírody, která se připravuje na zimu 

• Co je to advent 

• Co je to adventní kalendář a adventní věnec 

• Znaky Vánoc 

• příběh o ježíškovi 

 

Klíčové kompetence: 

- Si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí: přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situaci je pro ně pozitivní odezva na aktivní zájem. 

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

- Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou: dokáže se bránit projevům 

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování. 

Očekávané výstupy: 

- Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství 

- Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, 

uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na 

zahradě) 

- Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

- Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat 

se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)  

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

• Rozvoj komunikace 

- PPD: Dokázat mluvit celou větou o zimním oblečení 



- Povídání o zimě, co v ní najdeme, jak vypadá, jaké bývá počasí, jak se máme oblékat 

- Vytleskávání zimního oblečení  

- Povídání o Adventu  

• Jazyková pregramotnost  

- Dechová cvičení 

- PPD: Kam se schovalo písmenko K,D,L,T,B  

• Matematická pregramotnost 

- PPD: Počítání do 10 

- Určování pojmů pod, nad, na, za 

• Logopedická prevence 

- artikulační cvičení, gymnastika mluvidel 

- PPD: Trénování jazykolamů 

• Básnička 

- Překvapení na besídku 

 

 

Grafomotorika 

- PPD: Dokreslení sněhuláka – koulí podle velikosti, hrnce na hlavu, rukou, koštěte, 

obličeje, a knoflíků 

- SD: kreslení koulí, dle velikosti 

- MD: půlkruh od zajíčka až k sněhulákovi  

Emoční rozvoj 

- Opakování naučených emocí pomocí Emušáka Ferdy a jeho muších kamarádů - 

RADOST,SMUTEK, ZVĚDAVOST 

Rozvoj sebeobsluhy 

- Oblékání, hygiena, připravení prostírky na oběd 

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

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

- Procházky do přírody, na čerstvý vzduch 

- Na zahradu 

- Pozorování změn v přírodě  

Výtvarné činnosti 

- PPD+SD+MD – Sněhové vločky 

 

Hudebně dramatické aktivity 

- Opakování již naučených písní, zapojení ke zpěvu pohybový doprovod/ hru na tělo 

- Naučení nové písně na besídku 

 

 



Pohyb 

- Rušná část: rozběhání s bubínkem (sněhová bouře) 

- Protažení celého těla 

- PH: Hra na sněhové vločky 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- OMJ: Prohlédnutí obrázků, vyprávění v celé větě, souvětí, 

Ostatní: 

- Natavení kalendáře 

- Povídání o přicházející zimě 

- Povídání o Adventu  


