
Integrovaný blok: PRVNÍ VLOČKA 

Téma: Vánoční čas 

Datum: 6 - 10.12. 2021  

 

Vzdělávací cíle: 

• Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností  

• Osvojení si věku přiměřených a praktických dovedností  

• Povídání o Vánočních tradicích 

• Mít povědomí o tom, jaké jsou zvyky a tradice na Vánoce 

• Mít povědomí o tom, že v každé zemi mají jiného Ježíška (Santa klaus, děda mráz..) 

• Naučit se společně vánoční básničku a vánoční koledu 

Klíčové kompetence: 

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

s okolím 

- Řešit problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně 

(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

Očekávané výstupy: 

- Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů 

- Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

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

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

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

• Rozvoj komunikace 

- Povídání nad obrázky: Vánoční tradice – jaké známe, jaké doma děláme +  

- jejich ukázka (rozkrojení jablka, hod střevícem, pouštění lodiček, co je to jmelí  

- a k čemu je) 

- PPD: Když se řeknou Vánoce, co si představíme 

 

• Jazyková pregramotnost  

- Vytleskávání slov (dárek, Ježíšek, zvoneček) + určení počtu slabik 

- PPD: Určení první hlásky ve slově + další slova na danou hlásku. Zkusit poznat i poslední 

hlásku ve slově. 



- Rýmování slov – dárek-párek, ježíšek-pelíšek a další… 

• Matematická pregramotnost 

- Pojmy: na, pod, vedle, za, před 

- PPD: počítání (méně x více) 

• Logopedická prevence 

- Logoped. Prevence – procvičování mluvidel 

 

• Básnička 

Překvapení na besídku 

Grafomotorika 

MD- Kruh doprava 

SD- ozdoby na stromku 

PPD- obkreslování hvězd + počet  

Emoční rozvoj 

- Opakování emocí, které jsme se naučili - mouchy: radost, zvědavost, strach a smutek 

Rozvoj sebeobsluhy 

- Samostatné oblékání (zapíná zipu, obrátit věci z rubu na líc) 

- Samostatné stolování – příprava prostírky, správný úchop příboru 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

- Každodenní procházky na čerstvý vzduch 

Výtvarné činnosti 

- Vánoční sněžítko 

Hudebně dramatické aktivity 

- Rozmluvení, rozdýchání, rozezpívání  

- Opakování již naučených písní na besídku 

- Nácvik nové písně  

Pohyb 

- „Na Mrazíka“ – rozběhání 

• Cvičení s říkankou: „Dobrý den“ „Cvičeníčko“ „Krok sun krok“ – cvičení s říkankou, cvičení s 

vločkami + cvičení na ploché nohy „Medvěd“ + „Bublina“ a relaxace – ležíme jako hadrový 

panáček a dýcháme do bříška 

• PH: „Vánočka“ – děti utvoří kruh a uprostřed na židli sedí pekař a drží v ruce Vánočku a u toho 

podřimuje. Děti stojí okolo pekaře a říkají společně říkanku: „Upečená Vánočka, ta se rána 

nedočká, mňam mňam mňam, to si dám, to si ale pochutnám“ jakmile se dořekne říkanka, dítě 

určené paní učitelkou sebere pekařovi vánočku a utíká z kruhu ven. Pekař má za úkol zloděje 

chytit 



Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Dokázat mluvit celou větou 

 

Ostatní: 

- Nastavení kalendáře: dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí 

 


