
Integrovaný blok: Z vody do vody 

Téma: Exotická zvířata - ZOO 

Datum: 6. 6. – 10. 6. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Umět pojmenovat zvířata, která můžeme vidět v ZOO, mít povědomí o tom, že 

v jiných zemích žijí i jiná zvířata, než u nás. 

 Hledání společného řešení, umění se domluvit. 

 Logopedická prevence 

 Rytmizace, artikulační a smyslové hry, hádanky a jazykolamy 

Klíčové kompetence: 

 Se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá 

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

 Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé 

řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci 

ovlivnit 

Očekávané výstupy: 

 Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

 Utvořit jednoduchý rým 

 Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

 Vyjednávat s dětmi i s dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení 

 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si o zvířátkách, které najdeme v ZOO – vzpomínáme 

na celodenní výlet do ZOO, kde jsme byli minulý rok. Poznáváme zvířátka – 

demonstrační obrázky. Určujeme, zda se jedná o masožravce nebo býložravce 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, prohlížíme si knížky se zvířátky, 

vyprávíme si příběhy se zvířátky, mluvíme v celých větách, dáváme si hádanky 

zvířátek ze ZOO, rozvíjíme slovní zásobu a vyjadřování PPD: první a poslední hláska ve 

slově, najdi slyšené písmeno ve slově, vymysli slovo na dané 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, roční období, měsíce v roce, první, poslední, 



uprostřed PPD: procvičujeme předložky před/za/na/pod/vedle/mezi, poznáváme 

geometrické tvary a barvy,  

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení, děti opakují 

slova lev, zoubek, otevřeme pusu, jazykem ťukáme na horní i dolní zuby, jazykem 

tlačíme uvnitř pusy do tváří, pusu máme zavřenou, děláme široký úsměv 

 Básnička – Opičí skákání – básnička s pohybem 

Hup, hup, hup, 

Tělo samý chlup. 

Hop, hop, hop, 

Ukaž kde je strop. 

Leze, šplhá, poskakuje, 

Celý den se pohybuje. 

Na hlavě se drbají, 

Skákání je moc baví. 

 

Opakování již nacvičených básniček, s předškoláky se naučíme básničku „Se školkou se 

loučíme“. 

Grafomotorika 

 cviky na uvolnění zápěstí, správný úchop tužky a pastelky, správný úchop štětce, 

pracovní listy – dokresli druhou polovinu zvířátka, správné sezení při kreslení, na 

velký formát papíru – obtahování geometrických tvarů, PPD: Pracovní list – velbloud - 

vlnky 

Emoční rozvoj 

 Jak se dnes cítím – práce s emočními kartami. Musíme si pomáhat, pomáhat menším 

a slabším, spolupracovat a na všem se domluvit. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Zapínání zipu; sám se obléknu; skládání a ukládání věcí na své místo 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Vycházky po okolí MŠ, pohybové aktivity, pobyt v lese na čerstvém vzduchu, zdravé 

svačinky 

Výtvarné činnosti 

 Zvířátka ze ZOO – kresba tuší, kolorovaná kresba 

 Práce s vodovými barvami 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Trpaslíci“ 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 S předškoláky se naučíme píseň „Školáci“ a „Prázdniny“ 



Pohyb 

 Cvičíme si nožičky – rozvíjíme hrubou motoriku – překážkové dráhy 

 Rozpohybujeme tělíčko – cvičení a protažení – výlet do ZOO – chůze, běh, skoky, 

chůze pozadu, chůze po vnější straně chodidel, prohnutí zad, hrbení zad 

 Pohybové hry  

 Relaxace, uvolnění 
 

Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih se zvířátky, pexeso zvířátek, rozšíření slovní zásoby a 

správná výslovnost 

 

Ostatní: 

 Omalovánky zvířátek 

 Skládání puzzlí 

 JM – manipulace s pinzetou, přikládání ořechů na předkreslený vzor 

 Kolíčkohraní – poznávání barev a přikládání stejně barevného kolíčku (rozvoj jemné 

motoriky a zrakového vnímání) 

 Pexeso se zvířátky 



 



 



 



 


