
Integrovaný blok: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE

Téma: ČARODĚJNICE

Datum: 25.4 – 29.4. 2022

Vzdělávací cíle:

 seznámení s Čarodějnicemi – význam, symboly

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předchází čtení i psaní, rozvoj 
zájmu o psanou formu jazyka i další formy verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 
pohybové)

Klíčové kompetence:

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 
myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 
smysluplný dialog

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 
při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Očekávané výstupy:

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

 utvořit jednoduchý rým

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

 Rozvoj komunikace

Opakování – dny v týdnu, měsíce, roční období

  Povídání o Čarodějnicích

 Kdo jsou to Čarodějnice? 

Napřirozené bytosti, které umí čarovat – proto čarodějnice

Lidé pro pocit své ochrany čarodějnice upalovali

Žijí mezi námi čarodějnice?

 Pálení čarodějnic 30.4. - Filipojakubská noc



V našich končinách se tento den nese ve znamení pálení čarodějnic a ochrany před 
zlými silami. Zapalujeme ohně, protože se jich čarodějnice bojí. Ale ne ve všech 
kulturách je na tento den pohlíženo stejným způsobem. Krásným důkazem je je právě
keltský svátek z Beltine. I v této kultuře lidé zapalovali oheň, ale z naprosto jiného 
důvodu. Podle jejich teorie má totiž oheň výborné očišťující účinky. Kolem 
zapáleného ohně vždy tancovalo a lidé přes něj skákali a právě proto, jim mělo zajistit
dlouhé a pevné zdraví. Nezapomínalo se však ani na hospodářská zvířata, která byla 
kolem zapáleného ohněprováděna a díky tomu měla zůstat zdravá.

 Čtenářská pregramotnost 

Skládání slova ČARODĚJNICE podle předlohy

PPD - Hledání písmenek – slovo Čarodějnice -  podle předlohy

První a poslední hláska, rozdělení slova na slabiky

 Matematická pregramotnost

Řazení podle velikosti – nejmenší x největší    (koště)

číselná řada 1 – 5 počítání přísad do lektvaru (mouchy, žáby, pavouci)

orientace v prostoru a na ploše – bludiště

PPD – Vizuomotorická koordinace  (koště, klobouk)

 Logopedická prevence

Vytleskávání slov

Rýmy – vytvoření vlastního zaříkadla

Dechová cvičení

Gymnastika mluvidel

▪ Olizujeme dásně za dolními a později horními zuby

▪ Jazykem „pohladíme“ horní patro

▪ Jazykem „pohladíme“ tvář

▪ Nafukování tváře vzduchem

 Básnička

S tebou

S tebou je mi stále hezky,

stačí, že jsi nablízku,

umíš zahnat moje stesky,

na louce i na písku.



Já se, mami, snažím, dívej,

stále tě chci rozesmát,

svoje písně zas mi zpívej,

hezky se mi bude spát.

Opakování básniček – Haló všichni, vstávejte! , Slunečnice

 Písnička

Čarodějka na koštěti

Opakování písniček na vystoupení

Grafomotorika

Let na koštěti

                       x

             Koště (svislé čáry, vodorovné čáry)

Emoční rozvoj

Strach – Co je to strach a jak s ním zacházet?

Rozvoj sebeobsluhy

Samostatné stolování

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Pravidelný pohyb

Čas strávený na čerstvém vzduchu

Výtvarné činnosti

Čarodějnice – skupinová práce



Hudebně dramatické aktivity 

Naše máma

Pohyb

Každodenní ranní rozcvička

Čarodějnická stezka

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Piktogramy

Ostatní:

Pokusy, elixíry

Pálení ohně




















