
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: SNĚŽENKA UŽ VYKUKUJE 

TÉMATICKÝ CELEK: MOTÝLÍ LOUKA A VČELY (PROJEKT) 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

 Pozorování vývoje motýla 

 Znát jednotlivé fáze života motýla (housenka, kukla, motýl) 

 Poznat a popsat některé motýly a brouky, včely 

 Vystřihnout obrázek podle linie 

 Jemná motorika 

 Opakování barev a míchání 

 Práce s různým materiálem 

 L a P orientace (křídla motýlů) 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Grafomotorika 

 Omalovánky 

 Pracovní listy 

Výtvarné činnosti 

 Práce s barvou (obtisk papíru napůl) motýl 

 Prostorová orientace, zraková percepce (dokresli druhou polovinu podle předlohy) 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Dechová cvičení 

 Napodobování zvuků hmyzu 

 Gymnastika mluvidel 

Rozvoj komunikace 

 Popis obrázku  

Jazyková pregramotnost 

 Časová posloupnost, vyprávěj 

 Fonematický sluch, vymysli slovo na písmeno …. 

Básnička: MĚLA VOSA PAPÍRNICE PAPÍRNICKÝ KRÁM. 

     PŘIŠLI MUŠKY, CHTĚLY TUŽKY. 

     PŘIŠLY VČELKY PRO PASTELKY. 

     PŘIŠLA KOČKA PRO UBROUSKY, 

     ŽE SI MUSÍ UTŘÍT FOUSKY. 

     MÁŠ JE VOSO? MÁM. VŠEHO PLNÝ KRÁM! 

Hudebně dramatické aktivity 

 Doprovod na rytmické nástroje 



 Písnička: Na zahrádce pod jabloní 

 Opakování jarních tanečků, písniček 

Pohyb 

 Vycházky na louku (pozorování hmyzu) 

 Zalévaní záhonků (bylinkový, květinový) 

Matematická pregramotnost 

 Přiřaď počet 

 Početní řada 1 – 24 

 Odpočet 

Emoční rozvoj 

 Vnímání přírody, potřeby se o ni starat, neničit, neubližovat 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Zvládání hygieny 

 Samostatné oblékání 

 Zavazování tkaniček 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Pitný režim 

 Pokrývka hlavy 

Poznávání 

 Pozorování vývoje motýla, vypouštění motýlů na školní zahrádce 

 Vývoj včely 

 Návštěva včelaře 

 Pozorování rostoucí a kvetoucí zahrádky, co vše je k růstu potřeba 

 Poznávací vycházky po okolí Hodkovic 

 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Popsat situaci (skutečnost, podle obrázku) 

 Domluvit se slovy, gesty, improvizace 

 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

 Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky a pocity 

 Si uvědomuje, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky 

 Se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za 

snahu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 


