
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: Z VODY DO VODY 

TÉMATICKÝ CELEK: ČÍM POJEDEME NA VÝLET  

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

 Pojmenování dopravních prostředků 

 Třídění dopravních prostředků podle místa pohybu (silnice, voda, nebe, koleje,…) 

 Opakování barev a geometrických tvarů 

 Rozvoj rytmu 

 Sluchové vnímání 

 Skládání papíru 

 PxL orientace 

 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Grafomotorika 

 Uvolňovací cviky 

 Pracovní listy¨ 

 Omalovánky 

Výtvarné činnosti 

 Skupinová práce „Křížovatka“ 

 Skládání z papíru „loď, letadlo,) 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Gymnastika mluvidel a správné dýchání 

 Logopedické deskové hry 

 Obrázkový materiál (vyslov správně, rozklad slov na slabiky) 

Rozvoj komunikace 

 Přiřazování sloves (jede, pluje, létá,..) 

Jazyková pregramotnost 

 Četba pohádky  O nákladním vlaku 

 Povídání o pohádce 

 Fonematický sluch 

Básnička: CHVÍLI KROKEM, CHVÍLI KLUSEM, 

                 JEDEME SI AUTOBUSEM. 

                 ŘIDIČ MAČKÁ HOUKAČKU, 

                 ŘEŽE KAŽDOU ZATÁČKU. 



                 TO JE JÍZDA LIDÉ DRAZÍ, 

                 SEM A TAM TO S NÁMI HÁZÍ. 

                 DOPŘEDU I DOZADU, 

                 VŠICHNI V JEDNU HROMADU. 

Matematická pregramotnost 

 Předložky 

 PxL orientace 

 Poznej číslo  1 - 10 

Hudebně dramatické aktivity 

 Práce s písní Auto (Skřivánek str. 60) 

 Procvičování těžké doby 

 Opakování tanečků 

Pohyb 

 Pohybová hra: Na barevná auta 

 Překážková dráha 

 Vycházky na nádraží (autobusové, vlakové) 

Emoční rozvoj 

 Povídání o pocitech, při jakých příležitostech se tak můžeme cítit 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Příprava pomůcek na PČ 

 Zavazování tkaniček 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Proč jdu radši pěšky, na kole než autem 

Poznávání 

 Vycházka k přechodu (Správné přecházení) 

 Pozorování a pojmenovávání dopravních značek 

 Bezpečná chůze po chodníku 

 Pravidla silničního provozu 

 Práce s Albi tužkou (kniha Doprava) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, 

označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

 Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru i 

rovině, částečně se orientovat v čase 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí 

 Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlonost a nízká aktovita mají 

svoje nepříznivé důsledky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 


