
Integrovaný blok: Z vody do vody 

Téma: Voda a vodní svět 

Datum: 13. 6. – 17. 6. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách  

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka, apod.), 

ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 Třídní výlet 

 Mít povědomí o vodách na světě (řeky, jezera, rybníky), co v nich žije 

 Matematická pregramotnost, prostorová orientace 

Klíčové kompetence: 

 Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 

o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 

žije 

 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti 

Očekávané výstupy: 

 Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 

literární, dramatické, či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo 

zajímavé, co je zaujalo) 

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

rovině, částečně se orientovat v čase 

 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si o vodě, proč je pro nás voda důležitá, jaká řeka 

protéká městem, kde bydlíme, jaký život existuje pod vodou a kolem vody – ryby, 

obojživelníci, ptáci, K čemu lidé potřebují vodu – pití, vaření, praní, umývání nádobí, 

zalévání, koupání, wc, sprchování, Kde se voda bere? Vodou je potřeba šetřit a 

neplýtvat – vysvětlujeme si u mytí rukou, Co je to koloběh vody v životě 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, prohlížíme si knížky, atlas – protékající 

řeky, jezera, 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 – Nastavení kalendáře, dny v týdnu, měsíce, jaké máme 

počasí, roční období, méně, více, orientace v prostoru na/pod/vedle/před/za/mezi  



Vytleskávání určených slov a počet slabik – voda, řeka, moře, apod., Početní řada 1-10 nebo -

1-5, kolik je nás ve třídě, kolik je kluků a kolik holek, koho je méně a koho více PPD: pracovní 

list – přiřaď číslo k počtu žabiček, procvičujeme předložky 

před/za/na/pod/vedle/mezi, včera, dnes, zítra, první, poslední, pravolevá orientace 

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

slova loď, loď pluje po vodě – ĎĎĎĎ, foukáme, potom kmitáme jazykem zleva 

doprava, ústa mírně otevřená, jazyk na špičku nosu, olizujeme ret dokola 

 Básnička – Dešťové kapičky (prstové cvičení) 

Dešťové kapičky, 

Dostaly nožičky, 

Běhaly po plechu, 

Dělaly neplechu. 

Kocour spal v okapu, 

Plácly ho přes tlapu. 

Kocour se polekal, 

Vyskočil, utíkal… 

 

Opakování a upevňování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

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

pracovní listy – svislá čára, správné sezení při kreslení, kreslení křídami na mazací 

tabule  

Emoční rozvoj 

 Těším se na léto! Z čeho můžu mít radost, jak poznám, že má někdo radost. Jak udělat 

někomu radost? 

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 

 Společná práce – život v rybníce 

 Práce s temperovými barvami, nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 „Prší, prší, jen se leje“ – rytmizace písničky 

 Hra na tělo – tleskání, pleskání, dupání 



Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace, stoj na jedné noze, skákání na jedné noze 

 Pohybové hry 

 Překážkové dráhy – chůze po rovné čáře, přeskoč, přelez, podlez 

 Procházky v okolí MŠ 

 Třídní výlet – naučná stezka, lanové centrum 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, život pod vodou, rozšíření slovní zásoby a správná 

výslovnost, poznávání vodních živočichů – popis obrázků 

 

Ostatní: 

 Omalovánky k tématu 

 Puzzle  

 Pokusy s vodou 

 



 

 
 

 



 



 



 



 


