
Integrovaný blok:  PRVNÍ VLOČKA

Téma:   Krteček a zima 

Datum: 31. - 4.2.2022

Vzdělávací cíle:

● Znát znaky zimy

● Dokázat rozlišit roční období podle znaků

● Vědět, jaké volíme v zimě oblečení

● Voda v různém skupenství 

Očekávané výstupy:

● Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah) 

● Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 

● Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro 
ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení 
a životní praxi 

Klíčové kompetence:

● Dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 
záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat 
podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace
Povídání o tomto ročním období, pomocí pozorování přírody přijít na znaky zimy, 
dokázat je popsat, pojmenovat

● Jazyková pregramotnost 
PPD - Počet slabik, první a poslední slabika, první hláska
(mráz, sněhulák, vločka, Zima, sníh, led, rampouch, vánice) 

● Matematická pregramotnost 
3 – 4  - řazení vloček podle velikosti
4 - 5 - třídění obrázků k nadřazeným pojmům – jaro, léto, podzim, zima



5 - 6 - časová orientace – roční období 
Skládání obrázků z dvou a více kusů

● Logopedická prevence
Dechová cvičení
Gymnastika mluvidel

● Písnička

Jaro, léto, podzim, zima

Zima

Grafomotorika

Vánice - spirála

Sněhové vločky - kruhy

PPD - Rampouchy - zuby

Emoční rozvoj

Snažíme se pomocí mimiky a gest znázornit, jak se dnes cítíme

Rozvoj sebeobsluhy

Děti znají posloupnost při oblékání

Mokré oblečení si umějí dát usušit, mladší děti dokážou poprosit o pomoc

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Pobyt venku za každého počasí

Správné oblečení

Větrání

Výtvarné činnosti

Mráz kouzlí 

Hudebně dramatické aktivity
Písnička s pohybem - Zima
Rozvoj sluchového vnímání (lokalizace zvuku)



Pohyb

PH: Mrazík

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Piktogramy

Názorná ukázka - sníh, rampouch, sněhová koule,.. - dle počasí 

Ostatní:
Logické dvojice
Kimova hra
Pokusy se sněhem (v závislosti na počasí)
















