
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Sportujeme na sněhu 

Datum: 10. 1. – 14. 1. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Znát některé ze zimních sportů, můžeme dělat rekreačně nebo vrcholově 

 Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 

názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod 

od bezpečných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a 

fantazie. 

 Rozvoj hrubé motoriky a pravolevé orientace 

 Osvojování praktických dovedností 

 Rozvoj pozornosti, paměti 

 Trénování matematické pregramotnosti 

 Získání nových vědomostí 

Klíčové kompetence: 

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

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

Očekávané výstupy: 

 Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

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

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – U magnetické tabule si povídáme o různých zimních sportech – 

podle demonstračních obrázků. Jaké „sporty“ mohou provozovat děti, jaké dospělí. 

Bezpečnost a pravidla při sportování Jaké zimní sporty známe a jaké se nám líbí. Co to 

je zimní olympiáda. Jezdíme s rodiči v zimě na hory? 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, povídáme si nad obrázkovými knihami, 

popisujeme obrázky, rozšiřujeme slovní zásobu a mluvíme v celých větách PPD: na 

jaké písmeno začíná tvé jméno, vymysli další slovo na dané písmeno, zimní sport 

apod. 

 Matematická pregramotnost – Opakujeme číselnou řadu podle počtu dětí ve třídě, 

kolik je chlapců a kolik dívek – kolik všech dětí dohromady. Koho je více, koho méně; 

Nastavení kalendáře – opakujeme dny v týdnu, roční období, určujeme počasí. PPD – 

pracovní list zimní sporty – vybarvi podle počtu teček 

 Logopedická prevence – gymnastika jazyka a mluvidel, dechová cvičení – dechový 

proud, opakujeme slova, logopedická cvičení s vybranými písmeny, opakujeme věty – 

správná výslovnost 



 Básnička – Sáně, boby 

Hurá, sláva, sníh je tady, 

S ním si já vím vždycky rady. 

Vezmu boby nebo sáně, 

Posadím se rychle na ně. 

Potom rychle z kopce sjedu, 

Do závěje nepojedu. 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

 Uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, správné sezení při kreslení. 

Pracovní listy s horní kličkou (bruslení), uvolňovací cvičení na velký formát papíru – 

stopy bruslaře (volná kresba po papíře). 

Emoční rozvoj 

 Zvládání krizové situace, při úrazu, zachování klidu, řešení problémů 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Oblékání zimního oblečení, zapínání zipu a knoflíků. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Procházky zimní přírodou v okolí MŠ, zdravé svačinky, zdravé x nezdravé potraviny 

Výtvarné činnosti 

 Zimní sporty 

 Práce s temperovou barvou 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Na lyže“ 

 Rytmizace písničky, orffovy nástroje 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry 

 Běžkařský, nebo bruslařský závod – pomocí krabiček od papírových kapesníčků. Dvě 

družstva běhají ke kuželu, oběhnou jej a předají „lyže“ dalšímu kamarádovi v řadě. 

Nezávodíme, ale snažíme se dráhu „projet“ bez nehody. 

 Koulovaná s papírovými koulemi a molitanovými míčky – dvě skupinky proti sobě co 

nejrychleji házejí koule na území soupeřů. Překážková dráha sněhem.  



Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, zimní krajina, zimní sporty, rozšíření slovní zásoby a 

správná výslovnost 

 

Ostatní: 

 Omalovánky zimních sportů 

 Stínohra 

 Kolíčkohraní s čísly pro rozvoj matematických představ 



 



 



 

 



 



 



 



 


