
Integrovaný blok:  PRVNÍ VLOČKA

Téma:   Hospodářská zvířata

Datum: 28.2. - 4.3.2022

Vzdělávací cíle:

● Vědět, co jsou to hospodářská zvířata (zvířata, která nám něco darují - maso, mléko,

vlna, vejce, tažná síla)

● Dokázat některá hospodářská zvířata vyjmenovat (kráva, prase, slepice, husa, ovce,

kůň, koza,..)

● Znát zvuky zvířat

● K čemu nám jsou hospodářská zvířata užitečná (kráva - mléko, maso, slepice - vejce,

maso, husa - maso, peří, ovce - vlna, kůň - tažné zvíře - pomoc s prací)

● Seznámení se s produkty (př. Sýry, tvaroh, jogurt - z mléka

Očekávané výstupy:

● Formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat

● Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

● Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a

podle potřeby je prakticky využít (porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů
podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, poznat více

, méně, stejně, prvním, poslední apod.)

● Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem

● Učit se nazpaměť krátké texty (reprodukovat pohádky, zvládnout jednoduchou

dramatickou úlohu)

Klíčové kompetence:

● Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost pracovitost a podnikavost jsou

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají své

nepříznivé důsledky

● Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje své myšlenky, sdělení,

otázky, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace



Otázky : Znáte nějaká hospodářská zvířata? Proč se jim tak říká? Dá se z produktů,

které nám tato zvířata dávají vyrobit jiné výrobky? (Mléko - sýr, tvaroh, jogurty, .. )

Jak se zvířata dorozumívají?

● Jazyková pregramotnost

PPD - Vytleskávání slabik, počet slabik, první a poslední slabika, první hláska

● Matematická pregramotnost

Počítání číselné řady 1-10

více, méně, stejně, první, poslední

● Logopedická prevence

Dechová cvičení, gymnastika mluvidel

● Básnička

Kráva

Kráva, to je dobytek,

z něhož máme užitek.

Na louce se popásává,

pak nám sladké mléko dává.

A proč stále bu, bu, bučí?

Malé tele mluvit učí!

● Písnička

Když jsem já sloužil

Grafomotorika

Ml. děti - přerušované vodorovné čáry

St. děti - obloučky

Nejstarší - zuby

Emoční rozvoj

Dokázat projevit emoce ve vztahu k ostatním živým bytostem - ke zvířatům, ať už je to

strach, radost,..

Rozvoj sebeobsluhy

Nalévání pití ze džbánku bez pomoci

Dojení  "krávy"

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu



Pobyt venku za každého počasí

Pestrá strava

Ranní cvičení

Výtvarné činnosti

Hospodářské zvíře - tempery

Hudebně dramatické aktivity

Když jsem já sloužil

Pohyb

Napodobování zvířat

PH: Honzo vstávej! Kolik je hodin

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Obrázky hospodářských zvířat

Námětové knížky

Ostatní:

Smyslová hra - poznávání zvířat podle zvuku


