
Integrovaný blok: CHCI TO VĚDĚT

Téma: VESMÍR

Datum: 20.6. - 24.6. 2022

Vzdělávací cíle:

 seznámit se s Vesmírem, Sluneční soustavou

 vnímat svět jako rozmanitý, pozoruhodný, různorodý

 spolupracovat ve skupině

 určit první, poslední, před, za, vedle, hned vedle

 porovnávat větší, menší, nejmenší

 dokázat vyřešit úlohu dle zadání

 mít povědomí o Dni otců (19.6.)

Klíčové kompetence:

 Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických a 
empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 
využívá je v dalších situacích

 Klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, jevům, dějům, které 
vidí, poznává, že se může mnohé naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo

 Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 
přizpůsobovat se daným okolnostem

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

Očekávané výstupy:

 Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

 Vyjadřovat samostatně a smyslupně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně 
sformulovaných větách

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

 Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

 Mít povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

 Uvědomovat si své možnosti i limity (silné a slabé stránky)



Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

 Rozvoj komunikace

Umět položit otázku – správná skladba vět

Rozšíření slovní zásoby – Vesmír, Sluneční soustava, raketa, družice, kosmonaut, 
ufo,...

 Čtenářská pregramotnost 

Vytleskávání slov

PPD – počet slabik, rozložení slova na písmena

OMJ - Sluchové rozlišování (Slunce x Zlunce, Země x Semě, Neptun x Meptun)

 Matematická pregramotnost

Skládání obrázku podle číselné řady 1 – 11

Přiřazování obrázků s čísly  - číselná řada 1 – 8

Seřazování planet podle velikosti/podle pořadí

 Logopedická prevence

Dechová cvičení, gymnastika mluvidel

 Básnička

Vesmír není prostor malý,

tma však jeho prostor halí.

Ve tmě by se všechno pletlo,

a tak pravím: „BUDIŽ SVĚTLO.“

Stoupneme si  na špičky,

rozsvítíme hvězdičky.

Kolem Slunce planety se točí

ve vesmírném kolotoči.

Nejvíc práce – věřte mi ,

budeme mít na Zemi.

 Písnička

Prázdniny, Školáci, Trpaslíci

Grafomotorika



planety

Emoční rozvoj

Hra  Souhvězdí – každá hvězdička v souhvězdí je velmi důležitá, stejně jako každý/á 
kamarád/ka v naší třídě – vytvoření Souhvězdí Krtečci

Sebehodnocení

Rozvoj sebeobsluhy

Podle počasí určit správné oblečení na ven.

Uklízet si oblečení a obuv na své místo.

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Rozcvička na čerstvém vzduchu

Výtvarné činnosti

Překvapení pro tatínky

Raketa – stříhání a lepení

Pohyb

Pozdrav Slunci

PH: Obíhání planet kolem Slunce, Souhvězdí  (Molekuly)

Jazyková podpora pro děti s OMJ

Video – Paxi – Sluneční soustava, názorná ukázka – Sluneční soustava

Ostatní:

Přiřazování stínů – Vesmír

Video - Paxi – Sluneční soustava, Albi tužka – knížka Vesmír, chytré puzzle Vesmír

Raketa z pet víček








