
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Pravidla slušného chování 

Datum: 7. 2. – 11. 2. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Pravidla třídy  

 Slušné chování a chování ve společnosti  

 Povědomí o mezilidských morálních hodnotách  

 Hledání společného řešení, umění se domluvit  

 Logopedická prevence  

 Matematická pregramotnost  

 Grafomotorické činnosti 

Klíčové kompetence: 

 Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 
rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a 
lhostejnost  

 Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění  
 Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem 
 

Očekávané výstupy: 

 Rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě 
běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých  

 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 
spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 
(rodinném) a cizím prostředí 

 Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých  

 Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez 
předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Opakujeme si pravidla třídy, povídáme si o lhaní, jaké chování je 

špatné, jaké dobré, povídáme si o pravidlech slušného chování. 



 Jazyková pregramotnost – rozvíjíme slovní zásobu a vyjadřování, čteme si pohádky, 

prohlížíme si knížky s obrázky a popisujeme různé situace PPD: první písmeno slova a 

poslední písmeno ve tvém jméně. 

 Matematická pregramotnost – počítání dětí ve třídě, kolik máme kluků a kolik holek, 

koho je méně, a koho více, orientace v prostoru, početní řada 1-10 

na/pod/vedle/před/za/mezi PPD: geometrické tvary pracovní list – stříhání a lepení 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení 

 

 Básnička – „Kamarád“ 

Já jdu dneska do školky, 

Pro kluky a pro holky. 

Máme se tu všichni rádi, 

Protože jsme kamarádi. 

 

Upevňování básničky Kamarád, opakování nacvičených básniček. 

 

Grafomotorika 

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

kresba na mazací tabuli. 

Emoční rozvoj 

 Popisujeme a poznáváme pocity a emoce – radost, smutek, vztek, důvěra apod. 

 Zkoušíme mimikou napodobit emoce 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Trénujeme zapínání a rozepínání knoflíků, uložení věcí na své místo. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Procházky přírodou, volný pohyb venku 

 Nedáváme sníh do pusy 

Výtvarné činnosti 

 Tvorba emočních příšerek 

 Rozfoukávání barvy 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik a upevňování písně „Jsme kamarádi“  

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 Rytmizace písniček 

 

 



Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry se zimní tématikou 

 Překážkové dráhy, běh, běh do strany, chůze vzad 

 Procházky v okolí MŠ 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, rozšíření slovní zásoby a správná výslovnost, povídání o 

emocích 

 

Ostatní: 

 



 



 



 



 


