
Integrovaný blok: Chci to vědět 

Téma: Třídíme odpad – projektový týden 

Datum: 30. 5. – 3. 6. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Ochrana přírody – třídění odpadků 

 Logopedická prevence 

 Polytechnické činnosti 

 Znát barvy popelnic – do kterých, co třídíme 

Klíčové kompetence: 

 Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně, váží si práce a úsilí druhých 

 Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

Očekávané výstupy: 

 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si o třídění odpadu, co to pro nás znamená, když 

odpad netřídíme a naopak, když ho třídíme (pečování o přírodu, její ochrana), co patří 

na kompost a co na něj nepatří 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, vyprávíme si příběhy z víkendu, 

prohlížíme si knížky s jarní přírodou, mluvíme v celých větách, PPD: první hláska ve 

slově, vymysli další slovo na stejné písmeno, poznávání písmen v abecedě 

 Matematická pregramotnost – procvičujeme číselnou řadu 1-5 a 1-10, počítáme se ve 

třídě, říkáme si, kdo chybí, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období, včera, dnes, zítra 

PPD: procvičujeme předložky před/za/na/pod/vedle/mezi, koordinace oka a ruky, 

zrakové vnímání 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení 

 Básnička  

 

Opakování již nacvičených básniček, upevňování básně „Jarní báseň“ 

Grafomotorika 

 Grafomotorická deska na nohy, uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, 

správné sezení při kreslení, pracovní list – bludiště – čára mezi liniemi 

 



Emoční rozvoj 

 Zodpovědnost – být zodpovědný za své činy  

Rozvoj sebeobsluhy 

 Stolování; samostatné oblékání 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Třídění odpadu – ochrana přírody; volný pohyb v přírodě 

Výtvarné činnosti 

 Zeměkoule – práce s temperovou barvou 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 Obkreslování 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry  

 Překážkové dráhy 

 Procházky v okolí MŠ 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, pexeso, popis obrázků, rozšíření slovní zásoby a správná 

výslovnost 

 

Ostatní: 

 Omalovánky třídíme odpad 

 Hra třídíme odpad 

 Poznávání geometrických tvarů 

 Návštěva ISZ 



 



 



 


