
Integrovaný blok: Z vody do vody 

Téma: Mořský svět 

Datum: 20. 6. – 24. 6. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Výlety do okolí 

 Loučení s předškoláky 

 Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla) 

 Mít povědomí o mořském životě, poznat některé oceány 

 Hudební činnost – nácvik písně 

Klíčové kompetence: 

 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

Očekávané výstupy: 

 Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami 

 Vyjadřovat se pomocí hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti vokální i instrumentální 

 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 

film 

 Zorganizovat hru 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – V kroužku navážeme na předchozí téma voda a vodní svět. Teď 

si budeme povídat hlavně o mořském světě, podmořského života. Poznáme ryby i 

živočichy, kteří žijí v moři. Znáte nějaké moře či oceán? Kdo byl někdy u moře, co jste 

tam viděli? Mluvíme v celých větách a dodržujeme pravidlo, že si neskáčeme do řeči. 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, prohlížíme si knížky podmořského světa, 

díváme se do atlasu světa a popisujeme, kde vidíme vodní plochy, dáváme si hádanky 

ze světa moře, 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, pracovní list – zrakové vnímání – stíny mořských živočichů PPD: 

procvičujeme předložky před/za/na/pod/vedle/mezi, poznáváme geometrické tvary a 

barvy, pracovní list – pravolevá orientace 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení 



 Básnička – Velryba 

Velryba má tuze ráda, 

Když jí plavčík drbe záda. 

Pak ho sveze na hřbetě, 

Po všech mořích na světě. 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

 Grafické napodobování symbolů, číslic, písmen, cviky na uvolnění zápěstí, správný 

úchop tužky a pastelky, správný úchop štětce, sezení při kreslení, na velký formát 

papíru – vlny moře 

Emoční rozvoj 

 Loučení s kamarády, kteří jdou do školy. Těšit se na něco, stýskat si po někom.  

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, výlet v okolí Hodkovic 

Výtvarné činnosti 

 Maják – přesné vykreslení fixami 

 Práce s temperovou barvou 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „U vody“ 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 Rytmizace písniček a básniček 

 Improvizace – hra na piráty - kostýmy 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry s pravidly 

 Překážkové dráhy 

 Procházky v okolí MŠ 

 

 

 



Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, letní krajina, rozšíření slovní zásoby a správná výslovnost 

 

Ostatní: 

 Omalovánky 

 Kolíčkohraní – stíny mořských živočichů 

 Pokusy s vodou 

 Spaní v MŠ 

 



 



 
 

 



 



 



 


