
Integrovaný blok: Chci to vědět 

Téma: Kde žiju 

Datum: 28.2 - 4.3. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Seznámení s Českou republikou 

 Seznámení s památkami ČR 

 Státními symboly 

Klíčové kompetence: 

- Je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 

jedinečnostem 

- Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, 

chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. 

- Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že možno se jim učit, má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku. 

Očekávané výstupy: 

- Odmítnou komunikaci, která mu je nepříjemná 

- 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, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, 

vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, 

přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

Povídání o ČR – ukazování na mapě, povídání o městě ve kterém žijeme 

PPD: Znát jméno bydliště, kde žijí 

Povídání o znacích a symbolech ČR 

Povídání o státní hymně  

 Jazyková pregramotnost  

Vytleskávání slov 

PPD: Určování koncové souhlásky 

 Matematická pregramotnost 

Skládání obrázků ze 2 částí  

PPD: Skládání obrázků z více částí 

 Logopedická prevence 

Procvičení mluvidel 

 Básnička 

 

 



VLAJKA 

ČESKOU VLAJKU KRÁSNOU MÁME, 
TAK SE NA NI PODÍVÁME. 
NAHOŘE JE VŽDYCKY BÍLÁ,  
MODRÁ BÍLOU PODEPÍRÁ, 
ČERVENÁ JE V PRUHU DOLE, 
ZE TŘÍ BAREV CELÉ POLE. 

 

Grafomotorika 

MD: Pomoz dětem se dostat do zámku 

SD: Pomoz dětem se dostat do zámku 

PPD: Pomoz dětem se dostat do zámku 

Emoční rozvoj 

o Opakování emocí  

Rozvoj sebeobsluhy 

- Rukama si zuje boty 

- Snaží se ukládat své věci na příslušné místo 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

- Každodenní vycházky do okolí MŠ  

Výtvarné činnosti 

- Státní vlajka 

 

Hudebně dramatické aktivity 

- Učení nové písně – Na tom pražském mostě 

- Rozezpívání 

- Procvičení mluvidel 

- Opakování již naučených písní 

Pohyb 

- Rozběhání – lidičky, lidičky utíkejte – zahřátí organismu 

- PH: Zlatá brána 

- Relaxace/ uvolnění organismu 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Rozvoj slovní zásoby  

Ostatní: 

- Nastavení kalendáře 

- Procvičování geometrických tvarů¨ 

- Poslech státní hymny 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


