
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Řemesla a povolání – projektový týden 

Datum: 28. 3. – 1. 4. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj schopností, přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí, i jeho změnám.  

 Rozvoj a užívání všech smyslů  

 Poznat různé typy řemesel a povolání (i méně známé) 

 Mít povědomí o tom, co určité povolání a řemeslo vyžaduje 

 Znát číslo na policii, záchrannou službu a hasiče 

Klíčové kompetence: 

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

všichni lidé mají stejnou hodnotu 

Očekávané výstupy: 

 Vnímat, co si druhý přeje, či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 

ohleduplně ke slabšímu, či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, 

nabídnout mu pomoc…) 

 Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 

respektovat je 

 Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, 

až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn, 

apod.)  

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – jaké povolání (zaměstnání) dělá maminka a tatínek – znát název 

povolání obou rodičů. Umět o tom mluvit ve větách, učíme děti mluvit delšími 

větami, jaké povolání by chtěly dělat děti, až vyrostou – co se jim líbí. Řekneme si o 

povoláních dneška, bez kterých se lidé jen těžko obejdou, např. učitel, lékař, 

zdravotní sestra, pekař, prodavač, poštovní doručovatelka, záchranář, hasič, 

policista… Proč musí dospělí lidé chodit do zaměstnání, a k čemu potřebujeme 

peníze? (finanční gramotnost), říkáme si telefonní čísla záchranných složek 

 Jazyková pregramotnost – čteme si příběhy a pohádky, prohlížíme si knížky, obrázky 

řemesel a povolání – popisujeme je a mluvíme v celých větách, dáváme si hádanky na 

řemesla a povolání PPD: s předškoláky procvičujeme první hlásku slova na jaké 

písmeno tvoje jméno, řemeslo, povolání, analýza slov 

 Matematická pregramotnost – procvičujeme číselnou řadu 1-5 a 1-10, počítáme se ve 

třídě, říkáme si, kdo chybí, dny v týdnu, roční období PPD: procvičujeme předložky 

před/za/na/pod/vedle/mezi, poznáváme geometrické tvary 



 Logopedická prevence – gymnastika, posilování jazyka a mluvidel, dechová cvičení 

 Básnička – Hasič 

Hoří, hoří, klakson ječí, 

Utíkejte do bezpečí. 

Klakson troubí famfáru, 

Hasič spěchá k požáru. 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

 uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, správné sezení při kreslení, na 

velký formát papíru ležatá osmička (let letadlem), pracovní listy bludiště - hasič 

Emoční rozvoj 

 Řešení krizové situace (zranění, konflikt), umět vyřešit nepříjemnou situaci v klidu, 

bez paniky. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Sám si připravím správně příbor a umím ho správně použít; skládání věcí, oblečení na 

své místo, udržovat pořádek 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Pohyb na čerstvém vzduchu při vycházkách, pohybové aktivity, zdravé svačinky, 

relaxace a uvolnění celého těla a mysli. 

Výtvarné činnosti 

 Hasič  

 Práce s temperovou barvou – jaké barvy má oheň 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Když jsem já sloužil“ 

 Zpívání písniček s klavírem – Pec nám spadla, Šel zahradník do zahrady a jiné již 

nacvičené písně – upevňujeme a opakujeme 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace, hod balonem vrchem, spodem a na cíl 

 Pohybové hry 

 Překážkové dráhy  

 Procházky v okolí MŠ 

 

 



 

Podpora pro děti s OMJ 

 Povídání nad obrázky řemesel a povolání, popisování, správná výslovnost, přiřazování 

aktivit k danému povolání, rozšiřování slovní zásoby 

 

Ostatní: 

 Omalovánky – různá povolání 

 Rozvoj JM – provlékání korálků a čísel tkaničkou (šití) 

 Námětové hry na zkoušku řemesel 

 PPD – pracovní list – zařazení činností pro dané povolání či řemeslo 



 



 
 

 



 



 


