
Integrovaný blok:  PRVNÍ VLOČKA

Téma:   ADVENTNÍ SPIRÁLA 

Datum: 6. - 10.12.

Vzdělávací cíle:

● Získat povědomí o tom, co je to Advent

● Pojmy:  Adventní věnec, adventní kalendář, adventní neděle, Štědrý den, Ježíšek

● Seznámit se s příběhem O Jakubovi a hadovi

● Rozvoj fantazie a smyslového vnímání

● Naučit se novou básničku s vánoční tématikou

● Naučit se novou písničku s vánoční tématikou

Očekávané výstupy:

● Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla
● Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat 

řečníka i obsah, ptát se) 
● Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost,náklonost, zklamání) 
● Učit se nazpaměť krátké texty (reprodukovat básničky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 
● Vědomě napodobovat pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
● Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
● Těšit se z hezkých a příjemných zážitků
● Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 

jej) 

Klíčové kompetence:

● Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
● Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s 

okolím
● Chápe, že ubližování, agresivita a násilí se nevyplácí a vzniklé konflikty je lépe řešit 

hned a dohodou



Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace
Čertovská pohádka (6.12)
Příběh O Jakubovi a hadovi
Rozvoj slovní zásoby - Adventní neděle, adventní věnec, adventní kalendář, betlém,.. 
Nácvik písniček a básniček na besídku

● Jazyková pregramotnost 
Obrázkové čtení - Čertovská pohádka
PPD - Počet slabik, První  a poslední slabika

● Matematická pregramotnost
Číselné karty 1-6
Kolíčkové karty - čísla 1-6, stíny
PPD -  Přiřazování čísla k počtu obrázků

● Logopedická prevence
Gymnastika mluvidel
Vytleskávání slabik - věnec, stromeček, Ježíšek, advent,.. 

● Básnička

HVĚZDIČKA STŘÍBRNÁ DOPADLA NA ZEM
A VŠECHNO KOLEM NAS
MĚNÍ SE RÁZEM. 

HVĚZDIČKA STŘÍBRNÁ
JEHLIČÍM ZAVONÍ, 
V ZAVŘENÉM POKOJI 
ZVONEČEK ZAZVONÍ.

HVĚZDIČKA STŘÍBRNÁ 
NA OKNO ZAŤUKÁ, 
JAKÁ MÁ TAJEMSTVÍ 
PRO HOLKU, PRO KLUKA? 

HVĚZDIČKA STŘÍBRNÁ 
NÁM ZASE PO ROCE
PŘINÁŠÍ STROMEČEK, 
PŘINÁŠÍ VÁNOCE. 

Grafomotorika

Čerti 



Emoční rozvoj

Štědrost - Štědrý den

Otázka k zamyšlení: Jaká je podstata Vánoc? 

Rozvoj sebeobsluhy

Děti si umí obléct oblečení ve správném pořadí. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Pobyt venku za každého počasí

Ranní cvičení a relaxace

Výtvarné činnosti

Svícínek z jablíčka

Hudebně dramatické aktivity
Příprava na Vánoční besídku

Pohyb

Ranní cvičení

Zrakově - motorická koordinace - stavba sněhuláka (dle počasí) 

Chůze a běh v terénu 

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Obrázkové čtení - Čertovská pohádka

Piktogramy - Stromeček, zvoneček, adventní věnec, kapr, vánočka,.. 

Ostatní:
Kimova hra
Zapálení adventního věnce (2 svíčky)



Adventní spirála
Pečení Vánočky/cukroví


