
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Cesta za pohádkou 

Datum: 31. 1. – 4. 2. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Upevňování sociálních návyků 

 Dramatizace pohádky 

 Radovánky na sněhu, bobování 

 Orientace v prostoru a rovině 

 Rozvoj komunikace, pozornosti a paměti 

 Časová orientace (dny v týdnu, roční období) 

 Číselná řada 1-5, matematická posloupnost 

 Logopedická prevence 

 Grafomotorické činnosti (úchop tužky, štětce, nůžek) 

Klíčové kompetence: 

 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím 

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

také odpovídá 

Očekávané výstupy: 

 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

s knížkami, penězi apod. 

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

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si a hledáme odpovědi na otázky: Co je to pohádka? 

Jaké pohádky znáš? Jaké pohádky máš rád? Jaké znáš pohádkové postavy, nebo 

zvířátka. V jaké podobě posloucháš pohádku nejraději – čtenou, poslech CD, 

sledovanou na PC, TV… 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, děláme rozbor pohádky, mluvíme 

v celých větách. Popisujeme obrázky a rozšiřujeme slovní zásobu PPD: první písmeno 

ve slově, jak to písmeno vypadá v abecedě, vymysli další slovo na dané písmeno 

 Matematická pregramotnost – Číselná řada – mechanické počítání – porovnávání 

množství více – méně. Porovnávání výšky – vyšší – nižší. Pravolevá orientace – vpravo 

– vlevo – uprostřed. PPD: pracovní list – pohádkové postavy – pravolevá orientace 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení 



 Básnička – Perníková chaloupka 

Zabloudily děti v lese, Mařenka se strachy třese. 

Najednou chalupa, celičká z perníku, 

Jeníček s Mařenkou, zatáhli za kliku. 

Babizna s lopatou má kočku chlupatou, 

Děti však vyhrály, na babu vyzrály. 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

 Omalovánky s pohádkovou tématikou, uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop 

tužky, štětce a nůžek, správné sezení při kreslení, na velký formát papíru kruhy a 

klubíčka (hrnečku vař!)  

Emoční rozvoj 

 Co je to odvaha? Jak poznáš, že je někdo odvážný, smutný nebo bojácný. Kartičky 

emocí – ukázka na obrázku. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Rozložení mokrého oblečení na topení. Složení a uložení věcí na své místo.  

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Procházky v přírodě. Jak se v zimě oblékáme? Vrstvení oblečení. 

Výtvarné činnosti 

 Perníková chaloupka a ježibaba 

 Práce s temperovou barvou 

 Práce s nůžkami a lepidlem, vlna 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Červená Karkulka“ 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 Rytmizace písní – tleskání, pleskání, dupání 

 Dramatizace pohádek – kostýmy, čepičky, rekvizity 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace – hod spodem, skok snožmo 

 Pohybové hry – pohádková tématika 

 Masáž plosky nohy, masáž dlaně 

 Procházky v okolí MŠ 

 

 



Podpora pro děti s OMJ 

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

správná výslovnost 

Ostatní: 

 Bludiště červená karkulka 

 Polytechnická výchova – stavění perníkové chaloupky, otesánek, nos pinokia 

 

  



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  


