
Integrovaný blok: PRVNÍ VLOČKA 

Téma: MASOPUST  

Datum: 21. 2. – 25. 2. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Získat povědomí o tom, co je to masopust, jak se slaví, jaké jsou tradice 

 Poznávání hudebních nástrojů (zrak a sluch) 

 Matematická pregramotnost 

 Jazyková pregramotnost 

 Rozvoj jemné a hrubé motoriky 

 Emušák Ferda a jeho mouchy (pocity) – moucha důvěra 

 

Klíčové kompetence: 

 Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti 

 Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 

Očekávané výstupy: 

 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními 

nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

 Uvědomovat si své možnosti i limity (své silné a slabé stránky) 

 Zachovávat správné držení těla 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

o Povídání o masopustu (co to je, přiřazování demonstračních obrázků) + 

význam jednotlivých masek 

o Povídání o tradicích, které dřív byly, jaké jsou dnes, proč a jak se dodržují 

o Povídání o muzice na masopust (přiřazování demonstračních obrázků) 

o Poznávání masek (dokázat popsat celou větou co vidím na obrázku) 

 

 Jazyková pregramotnost  

o Vytleskávání slov (názvy různých masek) + určení počtu slabik ve slově 

o Slovní diktát 



o PPD: Poznat první a poslední hlásku ve slově + dokázat vymyslet další slovo na 

stejnou hlásku 

 

 Matematická pregramotnost 

o Přiřazování obrázků k puntíkům – najít správný počet 

o PPD: přiřazování obrázků k číslům – najít správný počet 

o Pojmy: první x poslední x uprostřed 

o PPD: před x za x vedle x mezi 

 

 Logopedická prevence 

o Procvičování mluvidel (jazyk, tváře) 

o Foukání 

 

 Básnička 

o Masopust 

 Trubka troubí, vytrubuje, s bubínkem nám oznamuje. Masopust zas 

přišel k nám, ten rej masek dobře znám. Medvěd s dětmi radost mají, 

muzikanti k tanci hrají. 

 

Grafomotorika 

 Mladší děti: klaunovy kruhy 

 Střední děti: kruhy, vlnky, čáry, čtverce 

 PPD: smyčky 

 

Emoční rozvoj 

 Pantomima emocí – dokázat poznat jakou emocí kdo vyjadřuje 

 Emušák Ferda – moucha důvěra 

 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Zapínání a rozepínání knoflíků 

 Dokázat si obrátit své věci z rubu na líc a naopak 

 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Každodenní procházky na čerstvý vzduch 

 

Výtvarné činnosti 

 Mladší děti: obtisk dlaně, dokreslení obličeje, ťupkání prstama 

 Starší děti: Skládání Kašpárka, stříhání, lepení 

 Puntíková abstrakce: lepení koleček a papírů ke stejné barvě 

 



 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik nové písně: „Kalamajka, mik mik mik“ 

o Rozmluvení, rozdýchání, rozezpívání 

o + vymyšlení pohybu k písni 

 Opakování již naučených písní, zapojení orffových nástrojů 

 Poznávání hudebních nástrojů podle zvuku 

 Sluchové hry (s rumba koulí a trianglem) 

 

 

Pohyb 

 Masopustní štronzo: rozběhání („maso“ – děti se rozěběhnou, „půst“ – děti se zastaví 

 Cvičení s šátky, cvičení s balonky, cvičení s říkankou + relaxace (ležet jako hadorvý 

panáček, dýchání do bříška, dokázat uklidnit své tělo a odpočívat) 

 PH: Medvědí honička: kruh, držíme se za ruce. Jedno z dětí je medvěd, sedí uprostřed, 

může mít masku, čepičku, ... Chodíme po kruhu a říkáme básničku: "Ty medvěde 

chlupatý, co máš kožich na paty, rychle rychle utíkej, všechny si nás pochytej. Jedna, 

dva, tři, čtyři, pět, už nás začni honit. Teď!" Na poslední slovo se všichni rozběhnou a 

medvěd je hon 

 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

 Přídavná jména (práce s knihou a obrázky) 

 Jednotné a množné číslo (přiřazování obrázků k číslům) 

 

 

Ostatní: 

 Nastavení kalendáře 

 Karneval (hry, soutěže, přehlídka masek, mini diskotéka) 

 Zhlédnutí pohádky: „Chaloupka na vršku – jak to bylo o Masopustu“ 

 Práce s pet víčky 

 Přiřazování barev, přiřazování písmen 

 

 


