
Integrovaný blok: Sněženka už vykukuje 

Téma: Domácí zvířata a jejich mláďata 

Datum: 9. 5. – 13. 5. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám 

 Rozvoj kooperativních dovedností 

 Znát domácí zvířata, jejich mláďata a užitek z nich 

Klíčové kompetence: 

 Dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog. 

Očekávané výstupy: 

 Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem 

 Mít povědomí o významu životního prostředí, (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 

vlastní zdraví i životní prostředí. 

Naplnění vzdělávacích cílů 
Jazyk a řeč 
Rozvoj komunikace – S dětmi si povídáme, jaká domácí zvířata dnes známe a jak se jmenují 
zvířecí rodinky. Někteří taková zvířata chovají doma, máte je na zahradě a staráte se o ně. Ať 
už jsou to zvířata pro potěchu, která jsou právoplatnými členy rodiny, nebo zvířátka, která 
lidé chovají např. pro maso, sádlo, mléko, vajíčka, vlnu, kůži, kožešinu…atd. 
Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky o zvířátkách, prohlížíme si knížky s jarní 
přírodou a zvířátky, popisujeme obrázky a snažíme se mluvit v celých větách, dáváme si 
hádanky na zvířátka PPD: sluchová percepce – kterou hlásku slyšíš na začátku a na konci 
slova 
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 a barvy, pracovní list – spojování 
počtu zvířátek s číslem 
Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení 
Básnička – Jaro 

Voní tu květiny a voní tu louka, 

Ježeček na louce vesele kouká. 

Jaro přišlo, nastálo, 

Sluníčko svět zahřálo. 

Mráčky letí kolem něj,  

Je nám teplo, je nám hej! 

 

Opakování již nacvičených básniček. 



Grafomotorika 

 Grafomotorická deska na nohy, kresba na mazací tabule, cvičení ramenního kloubu, 

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

pracovní list ovečka – spirály jako vlna ovečky 

Emoční rozvoj 

 Sebedůvěra – přednes básní sám či ve dvojici 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Stolování – správné držení příboru; zapínání zipu 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Volný pohyb na čerstvém vzduchu, odpočinek v relaxačním koutku, dýchání do břicha 

Výtvarné činnosti 

 Domácí zvířátko – kresba tuší, malba vodovými barvami – kolorovaná kresba 

 Skládání zvířátek z papíru 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Upevňování písně „Když jsem já sloužil“ 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 Dramatizace pohádky s písničkou 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace, chůze po nerovném povrchu, po laně 

 Pohybové hry s pravidly 

 Překážkové dráhy 

 Procházky v okolí MŠ 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Pexeso se zvířátky, popis obrázků, zdrobnělé výrazy pro zvířátka 

 

Ostatní: 

 Omalovánky zvířátek 

 Puzzle zvířátek  

 Stíny zvířátek 

 Přiřazování mláďátek – práce ve skupině 

 Kolíčkohraní – počet zvířátek 



 



 



  


