
Integrovaný blok: PRVNÍ VLOČKA 

Téma: VÁNOČNÍ ZVYKY 

Datum: 13. 12. – 17. 12. 2021 

 

Vzdělávací cíle: 

 Mít povědomí o tom, jaké jsou české vánoční zvyky + jejich praktická ukázka 

 Mít povědomí o tom, že v každé zemi nosí dárky někdo jiný (Santa Klaus atd) 

 Mít povědomí o tom, co je to Betlém, ukázka betlému, dokázat Betlém popsat 

 Umět rozpoznat, která slova se rýmují a které ne 

 

 Klíčové kompetence: 

 Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá c ose kolem něho děje, chce 

porozumět věcem, jevům, dějům, které okolo sebe vidí, poznává, že se mlže 

mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 

Očekávané výstupy: 

 Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 Utvořit jednoduchý rým 

 Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o Když se řeknou Vánoce, co si představíme. Vyprávění o vánočních zvycích, 

které děláme doma. 

o Vánoční zvyky – jejich vysvětlení i ukázka (rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček, 

pálení Františka, hod střevícem, postavení Betlému, ukázka jmelí a k čemu 

slouží 

o Opakování všech naučených básní, které jsme se naučili na besídku 

 



 Čtenářská pregramotnost  

o PPD: Rýmování slov: ježíšek x pelíšek, dárek x párek, stromeček x domeček 

o Vytleskávání slov + určení počtu slabik 

o Vánoční hádanky 

o PPD: Určení první a poslední hlásky ve slově 

 

 Matematická pregramotnost 

o Počítání 1 – 5 

o Pojmy: nad, pod, vedle, za, do, před, vedle 

o PPD: Spočítání třídy, určení zda je více či méně kluků nebo holek a o kolik 

 

 Logopedická prevence 

o Procvičování mluvidel, práce s jazykem, práce s tvářemi, logopedické říkanky 

 

Grafomotorika 

o Malé děti: obtahování čar (vánoční stromeček, rovné, malé vlnky) 

o Střední děti: obtahování vánoční ozdobičky (vlnovky) 

o PPD: vánoční spojování 

 

Emoční rozvoj 

o Sebehodnocení – dokázat sám/a sebe zhodnotit, zda se mi povedla výtvarná činnost, 

dokázat vyjádřit svůj názor, co se mi nejvíce líbilo daný den 

o Opakování emocí – moucha radost, zvědavost, smutek a strach 

 

Rozvoj sebeobsluhy 

o Dokázat se sám/sama obléknout, naučit se používat správně příbor (vidličku a nůž) 

 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

o Každodenní procházky na čerstvý vzduch 

o Každodenní cvičení a protažení celého těla + relaxace (uvolnění celého těla) 

 

Výtvarné činnosti 

o Dokončování vánočních přáníček pro rodiče (lepení a obtiskování, kreslení obličeje) 



o Vánoční stromeček: PPD: práce s vodovkami, lepení hvězdiček, stříhání + obtiskování 

bublinkové folie malé a střední děti: lepení hvězdiček a stříhání + obtiskování 

bublinkové folie 

 

 

Hudebně dramatické aktivity 

o Opakování již naučených písní na vánoční besídku 

o Poslech vánočních koled 

 

 

 

Pohyb 

o „Mrazík“ – zahřátí a rozběhání 

o Protažení celého těla – cvičení s říkankou, cvičení s šátky + cvičení na ploché nohy + 

relaxace s básní „Bublina“ – dýchání do bříška, uvolnění celého těla, vnímání co se 

děje s mým tělem, ležíme jako hadrový panáček 

o PH: „Pekař a Vánočka“ – děti utvoří kruh, uprostřed sedí (spí( pekař a v ruce drží 

vánočku, zloděj po přednesu říkanky vánočku ukradne, pekař se ho snaží chytit 

„Upečená vánočka, ta se rána nedočká, mňam, mňam, mňam, to si dám, to si ale 

pochutnám“ 

 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

o Rozvoj slovní zásoby, mluvení celou větou, správné skloňování slov 

 

 

Ostatní: 

o Nastavení kalendáře 

o Plnění adventních úkolů 

o Vánoční besídka 

o Poznávání vánočních vůní 

 


