
Integrovaný blok: První vločka  

Téma: Čekání na Ježíška 

Datum: 20.12. – 22.12.2021 

 

Vzdělávací cíle: 

• Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování) 

• Získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situací 

• Povídání o Ježíškovi – kde se narodil, komu, jak se jmenovali rodiče Ježíška  

Klíčové kompetence: 

- 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 

- Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem 

na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

- Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá 

rozhodnutí také odpovídá 

Očekávané výstupy: 

- Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonost), snažit 

se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, 

tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 

- Učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybarvit 

- Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

• Rozvoj komunikace 

- Rozbor textu pohádky 

• Jazyková pregramotnost  

- Cvičení s jazýčky – jazykolamy 

• Matematická pregramotnost 

- PPD: Opakování čísel 1- 10  

- MD: Určování počtů 1-5  

- Počítání kamarádů, PPD: Poznat který kamarád chybí 

• Logopedická prevence 



- Opakování a procvičování mluvidel 

• Básnička 

Opakování již naučených básní 

Grafomotorika 

- Pro tento týden grafomotorika vynechána 

Emoční rozvoj 

- Sebehodnocení – dokázat ohodnotit vlastní práci 

Rozvoj sebeobsluhy 

- Dokázat se sám obléknout  

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

-  Denodenní vycházky do přírody 

- Cvičení, protažení celého těla 

- Na čerstvý vzduch 

Výtvarné činnosti 

- Vánoční ozdoba – práce s barvami, prstomalba, stříhání ozdoby, dolepení látky 

 

Hudebně dramatické aktivity 

- Opakování již naučených písní 

Pohyb 

- Zahřátí organizmu – „Tiše, tiše ježíšek spí“ 

- Protažení celého těla 

- PH: „Ježíškův kabátek“  

- Relaxace 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Rozvoj slovní zásoby, opakování souvětí 

Ostatní: 

- Nastavení kalendáře 

- Plnění adventních úkolů 


