
Integrovaný blok: Z vody do vody 

Téma: Voda, vodní svět a počasí 

Datum: 30. 5. - 3. 6. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi. 
Společností, planetou Zemí. 

 Pochopení že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 
poškozovat a ničit. 

 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.). 

 

 

Klíčové kompetence: 

 PPD: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

  všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

Očekávané výstupy: 

 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 

v různém prostředí 

 kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých 
materiálů  

 záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět 
zážitky z výletu 

 mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, vlivu na počasí, střídání 
denních i ročních období a jejich příčinách, některých planetách) 

 
 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace   

- komentování zážitků a aktivit 

- rozhovory o koloběhu vody, význam vody pro člověka, její využití 

- pramen-potok-řeka-moře-oceán 

 

 

 



 Jazyková pregramotnost  

- PPD: vyslovovat všechny hlásky správně  
- mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu 
- ovládat sílu a intonaci hlasu 

 

 Matematická pregramotnost 

- porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího 
k největšímu 
- PPD: poznat, co do skupiny předmětů nepatří 
- třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle  
barvy, tvaru, velikosti) 
 

 Logopedická prevence 

- logo chvilky 

- gymnastika mluvidel 

- foukání brčkem do vody - bubliny 

 

 

 Básnička: 

Kap, kap, kap, už je tomu tak. 

Venku padá z nebe voda, ne, to není žádná škoda. 

Zaleje nám kytičku, stromeček i travičku. 

Nad hlavu si deštník dáme, deštíček, ten rádi máme. 

 

 Písnička „Prší, prší…“ – zpěv s doprovodem klavíru a ozvučnými dřívky 

 

 

                                   

Grafomotorika 

 Pracovní list „Déšť“ 

 Správný úchop tužky, pastelky… 

 

Emoční rozvoj 

 projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým  

 přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce 
(soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) 
 

Rozvoj sebeobsluhy 

 - udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 

- samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj 
 



Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 - projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám 

- chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na 
veřejnosti, v přírodě)  
 

     Výtvarné činnosti 

- Deštník- stříhání + lepení, malování vodovými barvami 

- Kapky a rybičky z barevných papírů 

 

Hudebně dramatické aktivity 

- dechová cvičení, rytmizace-hra na tělo 

- opakování známých písniček s doprovodem klavíru a na Orffovy nástroje 

- píseň „Prší, prší“ 

 

 

Pohyb 

- třídní výlet 

- zdravotní cvičení na procvičení klenby nohy 

- protažení, relaxace 

- hudebně pohybové hry 

- vycházky do okolí MŠ, do lesa 

 

Jazyková podpora pro děti s OMJ  

- povídání o koloběhu vody s využitím obrázků 

 

 

Ostatní:  

 nastavení kalendáře 

 opakování – dny v týdnu, roční období, měsíce v roce 

 aktivity zaměřené na školní výlet 

 hry s přírodninami 

 pozorování vody  

 


