
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Velikonoce 

Datum: 11.4. – 15.4. 2022  

 

Vzdělávací cíle: 

- Co jsou to Velikonoce? 

- Jak je slavíme? 

- Jaké symboly velikonoc známe? 

- Proč a jaké tradice doma dodržujeme? 

Klíčové kompetence: 

- Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; 

hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 

dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

- chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně, 

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé 

řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci 

ovlivnit 

Očekávané výstupy: 

- Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

- Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonost), snažit se 

ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit 

vztek, zlost, agresivitu apod…) 

- Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) -př. Nemluví 

s cizími lidmi 

- Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se sním, učit se 

hodnotit svoje osobní pokroky – Př. Autoevaluace dítěte 

- Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech – Př. Názorná 

ukázka, jasně zvučná slova 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

• Rozvoj komunikace 

- Povídání o Velikonocích (co to je, přiřazování demonstračních obrázků) 

- Povídání o tradicích, symbolech 

• Jazyková pregramotnost  

- Vytleskávání slov, určování počtu slabik 

- PPD: Poznat první a poslední hlásku ve slově 

• Matematická pregramotnost 



- SD + PPD - Počítání poztrácených vajíček 

- Kolíčkování 

- PPD - Pojmy -  před, nad, pod, vedle, za  

• Logopedická prevence 

- Procvičování mluvidel (jazyk, tváře) 

- Foukání do vajíček 

• Básnička 

VELIKONOCE 

Sluníčko dnes krásně hřeje, 

mamku, taťku, mě i tebe. 

Slavíme dnes jarní svátky, 

vejce dáme do ošatky. 

V pondělí k nám přijdou kluci, 

s pomlázkami pro kraslici. 

Grafomotorika 

- MD: Vlnovky 

- SD: Vajíčka - ovál 

- PPD: Nácvik geometrických čar 

Emoční rozvoj 

- Sebehodnocení/ Autoevaluace 

- Emušák Ferda a jeho emoce 

- Opakování emocí  

Rozvoj sebeobsluhy 

- Rozepne si zip 

- Obleče/vysvleče si ponožky 

- Rozepne lehce rozepnuté knoflíky 

- Zvládá zapínání knoflíků  

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

- Každodenní vycházky na čerstvý vzduch  

- Pohybové chvilky 

 

Výtvarné činnosti 

- Kuřátko 

 

 

 

Hudebně dramatické aktivity 

- Učení nové písně VEJCE NA VÝLETĚ 

- Vymyšlení doprovodného pohybu 

- Opakování již naučených písní 

- Rozmluvení, rozdýchání, rozezpívání  

Pohyb 
Rozběhání/ zahřátí organizmu - Pomlázková honička, pohybové hry: - Na černou slepičku, Vajíčková 

štafeta, Zvedni vajíčko, relaxace/uvolnění organismu. 



Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Určování jednotného a množného čísla 

- Rozvoj slovní zásoby, povídání nad obrázky 

 

Ostatní: 

- Nastavení kalendáře 

- Shlédnutí pohádky: Chaloupka na vršku jak se ztratili pomlázky 

- Výzdoba školky 

- Barvení vajíček  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


