
Integrovaný blok:  PRVNÍ VLOČKA

Téma:   Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Datum: 17. - 21.1.2022

Vzdělávací cíle:

● Vědět, co je to pohádka, Večerníček

● Seznámit se s nejznámějšími pohádkami - O veliké řepě, O Budulínkovi, O třech

prasátkách

● Najít v pohádkách ponaučení

● PPD - poznat rým, získat porozumění o verších

● Rozeznat materiály (sláma, dřevo, cihly)

Očekávané výstupy:

● Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat

řečníka i obsah)

● Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

● Učit se nazpaměť krátké texty (reprodukovat pohádky, zvládnout jednoduchou

dramatickou úlohu)

● Porozumět slyšenému

● Sledovat a vyprávět příběh, pohádku

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

● Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje dvě myšlenky,

sdělení, otázky, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace

Povídání, jaké jsou naše oblíbené pohádky

Vyprávění příběhu podle obrázků
● Jazyková pregramotnost

PPD - Počet slabik, první a poslední slabika



(Budulínek, babička, pytel, liška, housle, bubínek)

● Matematická pregramotnost

Číslovky - První, druhý, třetí, čtvrtý, poslední

Časová posloupnost pohádky O veliké řepě
Váha - lehčí, těžší, nejtěžší

● Logopedická prevence

Dechové cvičení - motivace O třech prasátkách

Vytleskávání slov

● Básnička

Veršované pohádky :

Perníková chaloupka

O veliké řepě

Grafomotorika

Ml. děti - Hrášek

Str. děti - buben

Emoční rozvoj

pohádka O veliké řepě - spolupráce, pomoc ostatním - Jaký z toho máme pocit?

Rozvoj sebeobsluhy

Děti si samy vezmou svačinu, nalijí pití.

Děti dokážou požádat o pomoc, když ji potřebují.

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Pestrá strava

Pobyt venku za každého počasí

Výtvarné činnosti

Tvoření na motivy pohádek

Hudebně dramatické aktivity

Dramatizace pohádky O veliké řepě



Pohyb

Ranní cvičení - motivace pohádka O Budulínkovi, pohádka O veliké řepě

PH:

Chodí vlk okolo (Chodí Pešek okolo)

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Piktogramy

Časová posloupnost - Pohádka O veliké řepě - řazení obrázků podle posloupnosti pohádky -

Dědeček, babka, vnučka, pejsek, kočička, myška

Ostatní:


