
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Advent – od adventu do Vánoc 

Datum: 6. 12. – 22. 12. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Získat povědomí o tom, co je to Advent 

 Porozumět Vánočním tradicím a zvykům 

 Besídka pro rodiče (videozáznam – covid-19) 

 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 Upevňování sociálních návyků 

 

Klíčové kompetence: 

 Dítě se učí spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí 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. 

 

Očekávané výstupy: 

 Učit se zpaměti krátké texty, (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu). 

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

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si o období adventu – co je Advent – co nás napadne 

při slově Vánoce, co by sis přál najít pod stromečkem, jak se chystáme na Vánoce 

doma a jak ve školce, o výzdobě, vánočním stromku, vánočním cukroví, štědrovečerní 

večeře, kapr, salát, Tradice a zvyky: ukrytá šupina, krájení jablíčka, házení střevícem, 

pečení cukroví a vánočky, zpívání vánočních koled. Návštěvy rodiny a příbuzných – 

babičky a dědy.  

 Jazyková pregramotnost – Obrázkové čtení, pojmenování obrázkůvánoční hádanky, 

čtení Vánočních příběhů, o Ježíškovi, pro PPD: psaní svého jména, magnetická 

abeceda, počáteční písmena slov 

 Matematická pregramotnost – početní řada 1-10, posloupnost, nejmenší, největší, 

kolíčkování vánoční tématika, přiřazování správného obrázku dle počtu, poznačení 

puntíků podle počtu obrázků 



 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a dechová cvičení, protažení jazýčků 

s vybranými slovy, rozvíjíme dechový proud – foukání do papírových vloček, 

opakujeme věty s písmenem Ň.  

 

 Básnička – Vánoční stromeček 

Vánoční stromeček,  

zavoněl v pokoji, 

Maminka u stolu 

Jablíčko rozkrojí.  

 

A když ho rozkrojí, 

Uvidí hvězdičku, 

Co byla schovaná, 

V červeném jablíčku. 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

 Uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, správné sezení při kreslení. 

Pracovní listy pro s obtáhnutím přerušované čáry – vánoční ozdoby. Uvolňovací cviky 

na větší formát papíru – koule sněhuláka - kruhy 

Emoční rozvoj 

 Radost a smutek. Rozdíl mezi emocemi. Umět popsat a říct, z čeho máme radost a 

z čeho jsme smutní. Ukázka mimickými svaly a dramatizace emoce. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Trénink obracení oblečení z rubu na líc, zapínání zipu. Správné držení příboru. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Odpočinek v relaxačním koutku – místo, kde si děti mohou odpočinout, zklidnit se, 

být jen samy se sebou. Děti se učí relaxovat a uvolnit své tělo a psychiku. 

Výtvarné činnosti 

 Výroba vánočních přáníček pro rodiče – práce s nůžkami a lepidlem 

 Obrázky se zimní či vánoční tématikou – práce s barvou 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Ježíšek“ a „Sněží, sněží“ 

 Vyťukávání rytmu s ozvučnými dřívkami 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 

 



Pohyb 

 Překážkové dráhy pro rozvoj hrubé motoriky – podlez, přelez, jdi po čáře, po laně, 

běhej slalom, válej sudy, jdi jako rak, žabácké skoky, skákej snožmo, střídej pravou a 

levou nohu. 

 Cvičení s míčky, šátky, obručemi 

 Pohybové hry se zimní tématikou 

 Relaxační chvilky a zklidnění – protahovací a uvolňovací cviky  

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Povídání nad obrázkovými knihami, upevňování slovní zásoby, správná výslovnost 

slov s vánoční tématikou 

 

Ostatní: 

 Omalovánky – Betlém, vánoční stromeček, zimní tématika 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 


