
Integrovaný blok: Chci to vědět 

Téma: Cesta kolem světa 

Datum: 7. 3. – 11. 3. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí. 

 Poznávání jiných kultur 

 Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností  

Klíčové kompetence: 

 Dítě ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku. 

 Dítě je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 

jedinečnostem. 

Očekávané výstupy: 

 Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení  

 Poznat napsané své jméno (globální čtení) 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídání v kruhu – ukázka jak vypadá Glóbus – co to je, a co je 

na něm vyznačeno. Jak se dá cestovat do cizích zemí? (auto, autobus, letadlo, loď) 

Kdo už někde v cizí zemi byl? Jak se jmenuje naše hlavní město? Jak vypadá naše 

vlajka, kdo je náš prezident, co je to mapa. Státy sousedící s naším zemí (Německo, 

Polsko, Slovensko...), Kdo jsou Indiáni, jak vypadají, jak žijí?  

 Jazyková pregramotnost – snažíme se mluvit v celých větách, čteme si pohádky, 

Popisujeme obrázky v knížkách, prohlížíme si atlas světa a rozšiřujeme slovní zásobu 

PPD: poznávání prvního písmena ve slově, vymysli další slovo na stejné písmeno, 

sluchové vnímání – slabika ve slově, rytmizace slov a počet slabik 

 Matematická pregramotnost – počítáme děti ve třídě, časová orientace – dny 

v týdnu, den a noc, roční období PPD: číselná řada 1-10, přiřazování číslic k počtu, 

pracovní list – méně x více 

 Logopedická prevence – gymnastika jazyka a mluvidel, dechová cvičení 

 Básnička – Indiáni 

Indiáni rudí, 

Málokdy se nudí. 

Po zemi se plíží vpřed, 

U totemu budou hned. 

 

Opakování již nacvičených básniček. 



Grafomotorika 

 Děláme cviky na uvolnění zápěstí, hlídáme správné držení tužky, správné držení 

nůžek, kresba na veliký formát papíru – zeměkoule (kruh); pracovní listy – spodní 

oblouček (indián pluje na vodě) 

Emoční rozvoj 

 Jak se chováme k ostatním dětem, respektujeme se navzájem a dokážeme se omluvit. 

I když má dítě odlišnou barvu pleti, nebo mluví jiným jazykem, přistupujeme k němu 

jako k sobě rovnému. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Zapínání a rozepínání zipu, používání kapesníku, složení věcí a uložení na své místo. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Procházky na čerstvém vzduchu, pohybové aktivity, svačíme ovoce a zeleninu – 

důležitost vitamínů 

Výtvarné činnosti 

 Děti z celého světa – skupinová práce 

 Práce s temperovou barvou 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 Obrázek pro maminku k MDŽ 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Děti“ 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 Hra na orffovy hudební nástroje 

 Poslech české hymny 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry s pravidly  

 Překážkové dráhy – cesta kolem světa – plazení, podlézání, přeskoky, běh 

 Procházky v okolí MŠ 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, povídání nad atlasem světa, rozvoj slovní zásoby, odkud 

pochází tvoje rodina, kde bydlíš teď. 

 

Ostatní: 

 Skládání puzzle 

 Hmatová hra – co je kulaté jako země (hledáme kulaté předměty ve třídě) 



 



 



 

  



 

 



 

Úkol pro předškoláky 



 

 

 

 


