
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Masopust 

Datum: 21. 2. – 25. 2. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Vytvoření základu aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy vyjadřovat a projevovat rozvoj 
společenského a estetického vkusu. 

 Rozvoj fantazie 

 Osvojení nových poznatků  

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

Klíčové kompetence: 

 Dítě chápe, že se o tom, co udělá, může rozhodovat svobodně, ale že za svá 
rozhodnutí také odpovídá. 

 

Očekávané výstupy: 

 Učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat 

 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 
s uměním 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si o Masopustu, seznámení s tradicí, co se jí na 

hostinách, jaké kostýmy si můžeme připravit, co znamená slovo maso-půst, dokázaly 

byste se zříct nějakých dobrot? 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, prohlížíme si knížky s obrázky, 

popisujeme obrázky a rozšiřujeme slovní zásobu PPD: na jaké písmeno začíná tvé 

jméno, vymysli další slovo na stejné písmeno písmeno, slabiky – rozložení slov 

 Matematická pregramotnost – procvičujeme číselnou řadu 1-5 a 1-10, počítáme se ve 

třídě, říkáme si, kdo chybí, dny v týdnu, roční období, zrakové vnímání – stejný 

obrázek PPD: procvičujeme předložky před/za/na/pod/vedle/mezi, poznáváme 

geometrické tvary, pracovní list - koláče 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení, opakujeme 

slova, logopedická cvičení s vybranými písmeny, opakujeme věty – správná 

výslovnost 

 Básnička – Karneval 

Pozor, pozor, právě dnes, 

Začíná nám velký ples. 



Berte masky, je tu bál, 

Roztančíme karneval 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

 Grafomotorická deska na nohy, uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, 

správné sezení při kreslení, na velký formát papíru kruhy - koláče 

Emoční rozvoj 

 Jak se tváří jednotlivé masky? Jsou zlé x dobré, šťastné x smutné 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Používání kapesníku, úklid po výtvarné činnosti 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Procházky v přírodě na čerstvém vzduchu, pohyb, tanec, zdravé a nezdravé jídlo 

Výtvarné činnosti 

 Výroba masek 

 Klauni – obtisk ruky, práce s barvou, nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Máme tu masopust“ 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 Rytmizace  

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry - Masopust 

 Překážkové dráhy – podlézání, rovnováha – chůze po nerovném povrchu 

 Procházky v okolí MŠ 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Rozhovor nad obrázky, sluchové rozpoznání hlásky ve slově 

 

Ostatní: 

 Omalovánky Masopust 

 Karneval  



 



 
 

 



 



 



 

 


