
Integrovaný blok: Z vody do vody 

Téma: Těšíme se na prázdniny 

Datum: 27. 6. – 1. 7. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

 Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 Různé národnosti, kultury 

 Mimické vyjadřování nálad 

Klíčové kompetence: 

 Chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně, 

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

 Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 

jedinečnostem 

 Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že možno se jim učit, má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku  

 Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce 

porozumět věcem, jevům, dějům, které okolo sebe vidí, poznává, že se může 

mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo  

 Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že 

být komunikativní, vstřícný, iniciativní a aktivní je výhodou 
Očekávané výstupy: 

 Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.  
 Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí o tom, kde v 

případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 
 Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city 

a přizpůsobovat jim své chování  
 Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná  
 Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností, technik (kreslit, používat barvu, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit i vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)  

 Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 
pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole  

 Chápat slovní vtip a humor 
 

 

 



vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si o letních prázdninách, co by se nám líbilo, jak bychom je 

chtěli strávit, Kam pojedeme na dovolenou? Pobyt u moře, Pobyt v cizí zemi, Co jsou to 

prázdniny? Co jsme dělali o víkendu? 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, recitujeme básničky, popisujeme 

obrázky a situace v knížkách, dáváme si hádanky, mluvíme v celých větách, rozvíjíme 

slovní zásobu a vyjadřování PPD: první a poslední hláska ve slově, vymysli slovo na 

dané písmeno 

 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: včera, dnes, zítra, o jeden více o jeden méně  

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení 

 Básnička  - Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

 cviky na uvolnění zápěstí, správný úchop tužky a pastelky, přesné vykreslení 

omalovánky  

Emoční rozvoj 

 Jak se dnes cítím – napodobení svých pocitů mimickými svaly 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Složím si a uložím věci na své místo; vím, co si obléknu v létě za oblečení 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

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

svačinky 

Výtvarné činnosti 

 Co bude dělat o prázdninách – kresba dle své fantazie 

 Použití barev podle sebe 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Opakování již nacvičených písniček a básniček 

 Rytmizace 

 Hra na hudební nástroje 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry 



 Pobyt na zahradě MŠ s využitím herních prvků 

 Procházky v okolí MŠ 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 Prohlížení obrázkových knih, letní krajina, co můžu dělat v létě za sport, rozšíření 

slovní zásoby a správná výslovnost 

 

Ostatní: 

 Omalovánky s letní tématikou 

 Puzzle se roční období 

 Kolíčkohraní – přiřazování letních aktivit 

 Znaky léta – přiřazování aktivit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


