
Myšky 

INTEGROVANÝ BLOK: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK: KDE ZVÍŘÁTKA BYDLÍ A JAK „MLUVÍ“ 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

 Soustředěně poslouchat pohádku 

 Podle sluchu najít zvířecí maminku 

 Správně vyslovovat hlásky 

 Rozvíjení jemné motoriky 

 Rozvíjet hudební cítění, smysl pro rytmus 

 Rozvíjení a udržení pozornosti 

 Dokončit započatou činnost 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Grafomotorika 

 Uvolňovací cviky ruky 

 Pracovní listy 

 Omalovánky 

Výtvarné činnosti 

 Práce s barvou „zvířátko ve svém obydlí“ 

 Skupinová práce dětí „náš dvorek“ (dle fantazie dětí) 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Procvičení jazyka a rtů 

Rozvoj komunikace 

 Napodobování zvuků zvířat 

Jazyková pregramotnost 

 Poslech pohádky a umět zpětně vypravovat „jak koťátko zapomnělo mňoukat, Kdo 

štěňátku vypil vodu z mističky,..) 

Básnička: JÁ JSEM PEJSEK JMÉNEM REK, 

                 HLÍDAT CHODÍM NA DVOREK. 

                 K ZEMI SE JÁ PŘIKRČÍM, 

                 NA ZLODĚJE ZAVRČÍM. 

                 VRČÍM, VRČÍM, VRČÍM, 

                 PAK DO VÝŠKY SKOČÍM. 

                 ZLODĚJ SE MOC VYLEKÁ, 



                 JAK MŮŽE, TAK UTÍKÁ. 

 Básnička doplněná pohybem (lezení, přikrčení, výskok, běh na místě,…) 

Hudebně dramatické aktivity 

 Opakování písniček o zvířátkách 

 Písničkové hádanky (poznej podle melodie) 

 Rytmizace ve dvojicích (tlesk, plesk, lusk,…) 

 

Pohyb 

 Rozvoj pozornosti (Všechno lítá co peří má) 

 Zvířecí mláďata si hledají maminky (dvojice se hledají podle zvuku zvířat) 

 Hry na zahradě 

 Pohybová hra Kočičko, kočičko 

Matematická pregramotnost 

 Porovnávání velikosti 

 Malý x menší x nejmenší 

 Velký x větší x největší 

Emoční rozvoj 

 Jak se chováme k mláďatům 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Zavazování tkaniček, zapínání zipu, zastrkávání podolků 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Co nejdelší pobyt na čerstvém vzduch (Pozor na alergie) 

 Delší vycházky 

 Pohyb v nerovném terénu 

Poznávání 

 Správné přiřazování zvířat k jejich obydlí, k rodičům, zvukům 

 Kde zvířata bydlí 

 Pozorování jakou mají zvířata srst, peří, vlna,…. 

 Zvířecí hádanky (děti vymýšlí samy) 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Přijmout pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním 

 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 V běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



 


