
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: PRVNÍ VLOČKA 

TÉMATICKÝ CELEK: V ZIMĚ U KRMELCE 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

 Jaká zvířata chodí v zimě ke krmelci (zajíc, srny, divočák,..) 

 Co zvířata v zimě žerou (seno, mrkev, jablka, suchý chléb, sůl,…) 

 Kdo se o zvířata stará (myslivec, hajný) 

 Společná cesta ke krmelci 

 Rozvoj kooperace a spolupráce 

 Pozorování stop ve sněhu 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Dechová cvičení, gymnastika mluvidel 

Jazyková pregramotnost 

 Rytmizace slov 

 Fonematický sluch – lesní zvířata, na co začínají, vymyslí sám na písmeno… 

Rozvoj komunikace 

 Popis zvířat 

 Hádanky, děti samy vymýšlí 

Básnička: MYSLIVEC 

                            MYSLIVCI A JEJICH PES 

                            DOBŘE ZNAJÍ TEN SVŮJ LES. 

                            V ZIMĚ KDYŽ JE NASNĚŽENO,  

                            DO KRMELCI VOZÍ SENO. 

                            PŘED PYTLÁKY CHRÁNÍ LES – 

                            MYSLIVEC A JEHO PES. 

Grafomotorika 

 Pracovní list „stopy zvířat“ 

 Omalovánka: Zvířátka u krmelce 

 Uvolňovací cviky ruky a loktu 

Výtvarné činnosti 

 Zvířátka u krmelce 

 Polytechnické činnosti „krmelec“ 



Hudebně dramatické činnosti 

 Opakování již známých písní o lesní zvěři (Starý medvěd, Běží liška, Sedí liška,…)  

 Pohybová hra se zpěvem: Zajíček ve své jamce 

Pohyb 

 Dlouhá procházka ke krmelci 

 Pohybová hra: Zajíci, pozor liška 

 Střídání poloh těla: leh, klek, dřep, sed,… 

Matematická pregramotnost 

 Počet 1- 12, 1 – 24 

 Více x méně, o kolik 

Emoční rozvoj 

 Smutná x veselá zvířátka 

 Obr. materiál – pojmenuj emoce, napodob 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Zapínání zipu, knoflíků 

 Úprava oblečení před vycházkou (zastrčené podolky, přetažené nohavice přes 

boty,…) 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Vycházky na čerstvém vzduchu 

 Pravidelné větrání 

 Správné oblékání 

 

Poznávání 

 Správné jídlo pro zvířata ke krmelci 

 Prohlížení knih, hledání a poznávaní lesních zvířat 

 Námětová hra: Na myslivce 

 Cesta ke krmelci s pozorováním stop ve sněhu 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Porozumět běžným projevům, vyjádření emocí a nálad 

 Porozumět slyšenému 

 KLÍČOVÉ KOMETENCE 

 Průběžně rozšiřovat svou slovní zásobu a aktivně jí používat 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 POZNÁVEJ, ROZSTŘÍHEJ, ZAHREJ SI PEXESO 

 



 



 



 



 


