
Integrovaný blok: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE

Téma: INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Datum: 9.5. - 13.5. 2022

Vzdělávací cíle:

 seznámit se s IZS, dokázat vyjmenovat složky integrovaného záchraného systému

 pomocí her se seznámit s prácemi IZS, znát čísla IZS – 155, 150, 158, 112

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 
apod.)

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 

Očekávané výstupy:

 sledovat očima zleva doprava

 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se sním, učit se 
hodnotit svoje osobní pokroky

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

 Rozvoj komunikace

Opakování – dny v týdnu, měsíce, roční období

 Co je to IZS?

Integrovaný záchranný systém je efektivní systém, kdy mezi sebou spolupracují 
záchranné a bezpečnostní složky

Kdo patří mezi bezpečnostní složky?

Kdo patří mezi záchranné složky?

Znáte důležitá čísla, na která můžeme v případě potřeby, volat?

PPD – adresa bydliště – Proč bychom měli znát adresu bydliště?

 Čtenářská pregramotnost 



Skládání slov podle předlohy

Rozdělení slov na slabiky, PPD – 1. hláska, poslední 

 Matematická pregramotnost

číselná řada 1 – 8

skládání čísel podle předlohy

orientace v prostoru a na ploše – bludiště

 Logopedická prevence

Vytleskávání slov

Dechová cvičení

Gymnastika mluvidel

▪ Olizujeme dásně za dolními a později horními zuby

▪ Nafukování tváře vzduchem

▪ Ohýbání jazyka – nahoru x dolů

Siréna

Rýmy: 

• Na slunci i ve stínu jdou po stopách zločinu. Zločinec se těžko skryje před 
auťákem ….. 

• Velké auto s houkačkou, žebříkem a stříkačkou k ohni rychle přifičí, v něm 
odvážní....

• Proč za zvuku houkačky doktor klopí zatáčky? Život visí na nitce nemocnému v
…..

 Básnička

 IZS

Stopadesát hasiči - oheň jenom zasyčí,

Stopadesátpět - doktor je tu hned,

Stopadesátosm znám, policii zavolám

Opakování básniček na vystoupení

 Písnička



Opakování písniček na vystoupení

Grafomotorika

Na velkém formátu čísla  155 x 150 x 158

Emoční rozvoj

Směsice pocitů – Jak se cítíš, když...  ? 

Vyjádření pocitů v nepříjemné, ohrožující situaci (loupež, požár, úraz) pomocí 
komunikačních kartiček

Jak se v těchto situacích zachovat?

Rozvoj sebeobsluhy

Volit vhodné oblečení dle počasí

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Pestrá strava

Každodenní rozcvička – Cvičíme s Míšou ( Hasičská, Sanitka, Hlava, ramena)

Výtvarné činnosti

Požár – tempery – individuální práce

Hudebně dramatické aktivity 

Naše máma

Pohyb

Každodenní ranní rozcvička

PH:  Sanitka, Semafor

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Učení prožitkem, piktogramy, komunikační kartičky



Ostatní:

Dig – „vytáčení“ čísel na mobilním telefonu  150 x 155 x 158

Albi tužka – Doprava

Malování čísel do mouky, čísla z korálků

Hádanky: Před ohněm nás chrání svojí silnou zbraní. (hasiči)

Pomáhá a chrání, před zločinci brání. (policie)

V bílém plášti kráčí, lidi rychle léčí. (lékař)












