
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK: ŘEMESLA (PROJEKT) 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

 Přiblížit dětem různá řemesla 

 Poznat řemesla podle obrázku 

 Poznej a přiřaď pomůcky k řemeslu 

 Různé tvořivé hry ve třídě 

( Na obchod, kadeřnictví, zedník, kuchař,…) 

 

 Umět naslouchat vyprávění druhých 

 Modelování (Pekař a koláče, housky, rohlíky,…) 

 Prohlížení knížek a popis obrázku 

 Polytechniky (práce s nářadím, zatloukání hřebíků) 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Grafomotorika 

 Omalovánky 

 Pracovní listy 

 Malíř (práce s velkým formátem),procvičení ramenního kloubu 

Výtvarné činnosti 

 Stříhání a lepení (kadeřnice, vlasy) 

 Modelování (pečivo) 

 Švadlena obkreslování oblečení 

 Obšívání 

Jazyk a řeč 

Rozvoj komunikace 

 Popiš povolání rodičů 

Jazyková pregramotnost 

 Hledej stejná písmena 

 Opis zaměstnání 

Logopedická prevence 

 Fonematický sluch 

 Didaktická hra : Hádej, čím jsem (pantomima) 

Básničky: PEKAŘ PEČE HOUSKY,……. 

                ČÍM CHCI BÝT 

                JEN ABYSTE VĚDĚLI, 



                  BUDU TAKY DOSPĚLÝ. 

                   A MÁM JEDNO VELKÉ PŘÁNÍ, 

                   VYBRAT SPRÁVNÉ POVOLÁNÍ. 

                   NAŠE KLÁRKA UŽ JE VELKÁ, 

                   JE Z NÍ PANÍ UČITELKA. 

                   PODÍVEJTE NA TONÍKA, 

                   CHTĚL BY DĚLAT ZAHRADNÍKA. 

                   TADEÁŠ, TEN DOZAJISTA 

                   BUDE SKVĚLÝ FOTBALISTA. 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Práce s písní: Šel zahradník 

 Taneček: Pekla vdolky (nácvik úkrok stranou ve dvojici) 

 Poslech a nácvik písně: Dělání 

 Opakování jarních písniček 

Pohyb 

 Tanečky: Uvijeme věneček 

 Práce na zahradě (Záhonky) 

 Sporty na zahradě 

Matematická pregramotnost 

 Vážení  

Emoční rozvoj 

 Řešit vzniklé problémy, neshody dohodou 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Samostatnost při pracovní činnosti (Příprava i úklid) 

 Samostatnost při oblékání 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Dlouhé vycházky na čerstvém vzduchu 

 

Poznávání 

 Názvy nářadí různých řemesel 

 Vycházka do města (Poznávej obchody, kdo v nich prodává) 

 Kimovy hry (Zapamatuj si skupinu nářadí pod šátkem) 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 



 Uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se 

v elementárním počtu 

 Poznat a vymyslet synonyma, homonyma, antonymy 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Ovládat řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pojmenuj povolání a vybarvi 



 



 



 


