
IB : PRVNÍ VLOČKA 

TÉMATICKÝ CELEK : Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

DATUM: 10. 01. - 14. 01. 2022 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

- Učit se soustředěně vyslechnout krátký děj pohádky, projevovat se bez ostychu 

- Učit se vyprávět děj pohádky 

- Učit se dramatizovat pohádku 

- Rozpoznat pravdu a lež  

- Umět popsat postavu, upevňovat barvy – co měla Karkulka na sobě, 

- Rozvíjet kreativitu 

- Naučit se novou písničku a básničku 

- Rozvíjet předmatematickou gramotnost – menší x větší 

- Rozvíjet časovou orientaci 

- Rozvíjet pohybové dovednosti, relaxovat 

- Rozvíjet paměť – DH: „Co zmizelo, Co měla Karkulka v košíčku“ 

- Postupovat podle návodu – polytechnická výchova  

- Poučení o lidech – nebavit se s cizími lidmi 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

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

odpovídá 

- Chová se při setkání s neznámými lidmi obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, 

která mu je nepříjemná, dokáže odmítnout 

- Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům 

násilí, ponižování a ubližování 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

- Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu 

- Sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

- Vyjadřovat souhlas i nesouhlas 

- Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádat druhého o pomoc 

- Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních 

výpovědích k nim 

- Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla 

 

 

 

 



NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ  

JAZYK A ŘEČ: 

Rozvoj komunikace: 

- Budeme si vyprávět děj pohádky, skládat obrázky dle posloupnosti 

- Budeme rozvíjet komunikativní dovednosti, odpovídat na otázky 

- Budeme se učit rozpoznávat co je pravdivé a co ne 

- Budeme se učit popsat postavu (co má na sobě Karkulka, jakou má barvu její..) 

- Naučíme se novou písničku a básničku 

- Budeme vést rozhovor o tom, co maminka potřebuje k upečení bábovky, jaké přísady 

budeme potřebovat, co naopak nebudeme potřebovat k její výrobě 

- Budeme vést rozhovor o tom, zda se máme bavit s cizími lidmi 

Jazyková pregramotnost:  

- Rozvoj slovní zásoby, rytmizace 

- Poslech a následný rozbor pohádky 

- Slova opačného významu - protiklady 

Matematická pregramotnost:  

- Porovnávání menší – větší 

Logopedická prevence: 

- Artikulační cvičení – nácvik písmene R – vlk se olizuje, vrčí VRR 

Básně a říkadla s pohybem: 

Na palouku v bodláčí, (roztáhnout ruce, naznačení velkého prostranství palouku) 

leží vlk a kouří lulku. (lehnout si na záda) 

Honem vyskoč chlupáči, (z lehu vyskočit) 

dej si pozor na Karkulku. (ruce k ústům a výstražně zašeptat) 

Ona chodí do džuda, (zaboxovat) 

každé ráno vzpírá činku, (ruce nad hlavu, drží velkou činku a několik dřepů jako při 

vzpírání) 

čeká tě jen ostuda, (ruce v bok) 

vypráší ti kožich, synku. (chaotické pobíhání) 

Grafomotorika: 

- Pohádkové omalovánky 

Emoční rozvoj: 

- Sebehodnocení - dokázat vyjádřit, co se mi líbilo a co ne 

Rozvoj sebeobsluhy: 

- Stolování, správné používání příboru, hygina – mytí rukou před i po jídle 



Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu: 

- Pravidelný pitný režim, pravidelná a pestrá strava, pohybové aktivity, pobyt venku 

Pracovní a výtvarné činnosti: 

- Karkulka – stříhání, lepení, dokreslení obličeje 

 

 

 

Hudebně dramatické aktivity: 

 

 

Pohyb: 

- Procházky v okolí MŠ  

- Rozvoj lokomočních pohybů – chůze, běh 

- Zahřátí, protahovací cviky, relaxace 

Pohybové hry : 

- Horká bábovka, Vlk chodí po lese, Na vlky a Karkulky 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Rozvoj slovní zásoby v tématickém bloku – podstatná i přídavná jména, upevňování 

barev 

Ostatní: 

- Didaktické hry – řazení děje, na pravdu a lež, barevné hraní, co mám v košíčku 

- Kimmova hra – co se ztratilo 

- Polytechnická výchova - pečení bábovky, její ochutnávka a vína pro babičku 



Najde Karkulka cestu k babičce?  

 



Co řady nepatří? 

 



Obrázky rozstříhej a poskládej podle děje 

 

 

 

 



 



 


