
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK: TETKA CHŘIPKA 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Vědět jak jsou vitamíny prospěšné 

 Umět vyjmenovat zdroje vitamínů (ovoce, zeleniny, luštěniny, bylinky,…) 

 Co je zdravý životní styl? (zdravě jíst, sportovat, otužovat se, správné oblékání) 

 Hádanky 

 Práce s jiným než běžným materiálem (přírodniny, látky, vlna, kůže, ..) 

 Procvičovat plosky nohy 

 Jak se chráníme před onemocněním 

 Rozvoj a užívání všech smyslů 

 Prostorová orientace 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Grafomotorika 

 Pracovní list 

 Omalovánka 

 Velký formát (procvičení ramenního kloubu) 

 

Výtvarné činnosti 

 Poznávání různých materiálů, dle fantazie a nabídky (látky, vlna, kůže, přírodniny,…) 

 Správné vystřihování 

 Obkreslování 

 Čistota při práci  

 Foukání do barevné tuše  

 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Správné dýchání  

 Gymnastika mluvidel 

Jazyková pregramotnost 

 Pohádka Mach a Šebestová – Kropáček má angínu 

https://www.youtube.com/watch?v=oxVZKf2oPz0 

Rozvoj komunikace 

 Vyprávění příběhu vlastními slovy 

Básnička: TETKA CHŘIPKA CHODÍ SVĚTEM, 

https://www.youtube.com/watch?v=oxVZKf2oPz0


           K DOSPĚLÝM I MALÝM DĚTEM. 

           A KDYŽ SE DÁ DO PRÁCE, 

           KONČÍ VŠECHNA LEGRACE. 

           VITAMÍNY NA CHŘIPKU JSOU SKUTEČNÝ BIČ. 

           ONA TO VÍ, KDYŽ JE VIDÍ, VYDÁ SE HNED PRYČ. 

     Básničky: viz příloha 

Hudebně dramatické aktivity 

 Písnička Zdravé tělo 

 Rytmizace, doprovod na rytmické nástroje 

 Poslech písničky Polámal se mraveneček 

https://www.youtube.com/watch?v=RF5GEBM7PXs 

Matematická pregramotnost 

 Omalovánka dle čísel 

 Poznáváme čísla, pojmenuj 

Pohyb 

 Překážková dráha zaměřená na plosku nohy 

 Balanční čočky 

 Hledání bacilů podle instrukcí (prostorová orientace) 

Emoční rozvoj 

 Soucítění s nemocným kamarádem 

 Pohádka Mach a Šebestová Kropáček má angínu 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Správné použití kampesníku 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Otužování, pohyb na čerstvém vzduchu, vitamíny 

Poznávání 

 Co je zdravé 

 Zdravá pyramida 

 Význam vitamínů pro člověka 

 Jak se chránit před nemocemi 

 Obrázkový materiál bacilů, virů  

 Pohádka Mach a Šebestová – Kropáček má angínu 

https://www.youtube.com/watch?v=oxVZKf2oPz0 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RF5GEBM7PXs
https://www.youtube.com/watch?v=oxVZKf2oPz0


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Zachovávat správné držení těla 

 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 

vlastní zdraví i životní prostředí 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že 

všichni lidé mají stejnou hodnotu 

 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 

pro tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

Předčtenářská gramotnost: jmenuj druhy ovoce z leva do prava, vytleskej a urči počet 

slabik. Urči první a poslední hlásku ve slově. 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


