
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: Z VODY DO VODY 

TÉMATICKÝ CELEK: DĚTI, MÁME SVÁTEK 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

 Kdy slavíme Den dětí a co to znamená 

 Pomáhat při výzdobě třídy 

 Umět pomáhat kamarádům (jaký je můj kamarád) 

 Rozvoj sluchové a hmatové percepce 

 Správné stříhání 

 Jemná motorika 

 Kresba postavy (všechny detaily) 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Grafomotorika 

 Pracovní listy 

 Omalovánky 

Výtvarné činnosti 

 Výroba masek z papíru (obkreslování, vystřihování, zdobení) 

 Skládání krepového papíru - řetězy 

 Kolorovaná kresba: Můj kamarád 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Dechová cvičení a cvičení jazyka 

 Logopedické deskové hry 

Básnička: DOBRÉ RÁNO, ZDALI VÍTE, 

                 ŽE SVŮJ SVÁTEK SLAVÍTE? 

                 NA SVĚTĚ JE PLNO DĚTÍ, 

                 MAJÍ RŮZNOU BARVU PLETI. 

                 ČERNÍ, BÍLÍ, HOLKA, KLUK, 

                 MAJÍ SVÁTEK, NO TAK – KUK. 

                 JAK TO SPOLU OSLAVÍME? 

                 NA ZMRZLINU VYRAZÍME!  

Rozvoj komunikace 

 Popis obrázků, celou větou 

 Přídavná jmena 

 



Jazyková pregramotnost 

 Rozklad slov na slabiky 

 Počáteční hláska 

 Koncová hláska 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Opakování tanečků a písniček 

 Písnička: Hračky (Skřivánek str. 51) 

 Hudební soutěže jednotlivců i skupin 

Pohyb 

 Soutěžní dopoledne na zahradě MŠ 

 „Bláznivý den v maskách“ 

 Vycházka do lesa- stavba domečků 

Matematická pregramotnost 

 Orientace na papíře 

 Fikace názvů geometrických tvarů 

 P x L  orientace 

Emoční rozvoj 

 Kamarádství a jeho význam 

 Důvěra mezi přáteli 

 Co je tajemství 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Umět si poradit se zadaným úkolem, dle vlastní úvahy 

 Připravit si pomůcky na PČ (sám přijít na to, co budu potřebovat) 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Nepřehánět to se skladkostmi 

 Dodržovat pitný režim 

Poznávání 

 Jakou pleť mohou mít děti 

 Vlastnosti mého kamaráda 

 Vycházka městem, kde bydlím 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování 

 Zorganizovat hru 

 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství 



 Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit 

si úkoly s jiným dítětem 

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

různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor 

 Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě obklopují 

 Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí 

také odpovídá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


