
Integrovaný blok: PRVNÍ VLOČKA 

Téma: TŘI KRÁLOVÉ 

Datum: 3.1 – 7.1. 2022 

Vzdělávací cíle: 

 Seznámení s tradicemi a zvyky tří králů 

 Seznámení s pranostikami 

 Prohlubování znalostí o lidových tradicích ve které dítě žije  

 Orientuje se a vnímá okolní bohatství  

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 

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

také odpovídá 

Očekávané výstupy: 

- Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak 

vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobností 

odlišnosti jsou přirozené 

- Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

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

- Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat 

se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod. 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

- Povídání o ročním období Zima, o měsíci v roce Leden 

- PPD: Vyslechnutí si příběhu o třech králích a následné převyprávění 

 Jazyková pregramotnost  

- Vytleskávání slov podle obrázků 

- Procvičování mluvidel  

- PPD: určování počátečního písmene 

 Matematická pregramotnost 

- Určování velikosti králů 

- Určování pořadí 

- PPD: Opakování pojmů více a méně 

 PPD: Pojmy- nad, pod, na, vedle, za, před 



 Logopedická prevence 

- Procvičování mluvidel 

 Básnička 

TŘÍKRÁLOVÉ PŘÁNÍ 

Zdař vám Pán Bůh milí páni, 

štěstí, zdraví, požehnání, 

všecko dobré ještě k tomu, 

ať přebývá v tomto domu. 

a vše co jsem našla na téma Tří králů 

 

Grafomotorika 

- PPD: Pomoci 3 Králům sesbírat dárek pro Ježíška 

- MD: Pomoci se dostat 3 králům k hvězdičce 

- SD: Pomoci se dostat 3 králům ke kometě 

Emoční rozvoj 

- Sebehodnocení – dokázat sám sebe zhodnotit – co se mi povedlo, co nikoli 

- Opakování Emocí 

Rozvoj sebeobsluhy 

- Dokázat se oblíknout sám, popřípadě s malou dopomocí 

- Dokázat si připravit příbor ke stolování 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

- Každodenní procházky na čerstvém vzduchu, vycházky do okolí Hodkovic, do lesa 

- Každodenní cvičební chvilky 

Výtvarné činnosti 

- Tři králové, práce s nůžkami, lepidlem  

 

Hudebně dramatické aktivity 

- Učení písně My tři králové + vymyšlení pohybu 

- Rozezpívání, rozmluvení 

- Opakování již naučených písní  

Pohyb 

- Zahřátí organismu – Chyť mě jestli dokážeš 

- PH: Kdo dřív přijde do Betléma 

- Relaxace, uvolnění organismu 

 



Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Rozvíjení slovní zásoby, mluvit ve správném tvaru 

 

Ostatní: 

Nastavení kalendáře 

Opakování si měsíců v roce 

Roční období 

 

 


