
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Zvířátka v zimě 

Datum: 24. 1. – 28. 1. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

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

projevu a vyjadřování) 

 Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod ke konkrétně 

názornému myšlení a myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti.  

 Upevňování sociálních návyků 

 Návštěva krmelce – sypání ptákům do krmítka 

 Relaxační a odpočinkové činnosti (zklidnění při rušných částech pohybových her a 

cvičení)  

 Matematická posloupnost – číselná řada, kolik dětí je dnes ve školce 

 Logopedická prevence 

 Grafomotorické činnosti 

Klíčové kompetence: 

 Řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace řeší samostatně (na 

základě nápodoby, či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

Očekávané výstupy: 

 Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné,  

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

 Řešit úkoly, problémy a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si v kruhu o zvířátkách, čím se zvířátka v zimě živí, 

zopakujeme si, kteří ptáci na zimu odletěli do teplých krajin, a které v zimě můžeme 

pozorovat v přírodě. O přikrmování ptáčků a krmítkách. Jak můžou lidé (lesníci) 

zvířátkům v lese přilepšit. Co je to krmelec. Hádanky o zvířátkách. 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, prohlížíme si knížky s ukázkami zimní 

přírody. Popisujeme obrázky a rozšiřujeme slovní zásobu PPD: na jaké písmeno začíná 

tvé jméno, vymysli další slovo na dané písmeno, ukaž v abecedě dané písmeno 

 Matematická pregramotnost – procvičujeme číselnou řadu 1-5 a 1-10, počítáme se ve 

třídě, říkáme si, kdo chybí, dny v týdnu, roční období PPD: pracovní list sněhulák – 

časová posloupnost (vystřihni a ve správném pořadí nalep) 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení 



 Básnička – Vlk sedí v rokli 

Vlk sedí v rokli, 

Uši mu zmokly, 

On vyšel na vršek, 

Aby mu uschly. 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

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

grafomotorická deska na nohy, na velký formát papíru kreslíme kruhy, klubíčka 

(sněhové koule), pracovní list: čára mezi liniemi (cestička lesních zvířátek a jejich 

stopy), zimní omalovánky 

Emoční rozvoj 

 Všichni se k sobě chováme hezky, máme se rádi, jsme kamarádi. Dokážeme se jeden 

druhému omluvit. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Sám se obléknu a sám svléknu, mokré zimní oblečení si rozložím na topení. Zapínání a 

rozepínání knoflíků.  

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Venku nedáváme sníh do pusy, myjeme si důkladně ruce po toaletě, či před jídlem.  

Výtvarné činnosti 

 Sněhulák – bublinková folie 

 Práce s temperovou barvou 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Bude zima, bude mráz“ a „Dva mrazíci“ 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 Rytmizace písniček (tleskání, pleskání, dupání do rytmu) 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, poskoky na jedné noze, relaxace 

 Pohybové hry se zimní tématikou 

 Procházky v okolí MŠ zimní přírodou – ježdíkování, bobování, koulovaná – hod 

sněhovou koulí vrchem 

 

 



Podpora pro děti s OMJ 

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

správná výslovnost 

 

Ostatní: 

 Puzzle se zimní tématikou  

 Kolíčkohraní – zimní oblečení, přiřaď počasí k obrázku 



 



 



 



 


