
Integrovaný blok : CHCI TO VĚDĚT   1.9. – 9. 9. 2022 

Tématický celek: Ahoj, pojď si hrát 

Celek pro adaptační období má vést k vzájemnému poznávání a seznamování se s novým prostředím, rolí 

předškoláka, k uvědomění si sama sebe a druhých, poznávání jmen svých, kamarádů, učitelek své značky. 

Vzdělávací cíle: 

 Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 
prostředí, orientovat se bezpečně v prostředí třídy, mateřské školy. 

 Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. 
 Rozvoj komunikativních dovedností. 
 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
 Poznat základy pravidel chování ve společenství třídy. 
 Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu, získat 

děti pro radostný pobyt v mateřské škole. 

Naplnění vzdělávacích cílů: 

Jazyk a řeč 

Logohrátky – pohádka „Červík“ 

Vzájemná komunikace dítě x dítě, dítě x dospělý 

Básnička – ke svolání do kruhu „ Ať jsi holka nebo kluk“ 

                    Ať jsi holka nebo kluk, udělej tu se mnou kruh. 

                    Naučím Tě chodit, stát,  pojď si se mnou, pojď si hrát. 

                    Zatleskej, zadupej, kamarádům ruku dej. 

                    Máme se tu všichni rádi, protože jsme kamarádi. 

               - ke ztišení před obědem „Myšky“ 

PPD – počáteční písmeno ve slově, slovní „fotbal“ 

Grafomotorika 

- grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky 

PPD - „Moje ruka“ - grafomotorický list 

Výtvarná činnost 

- kresba postavy „Můj kamarád“ 

Pohybová činnost 

- chůze ve dvojicích 



- ranní cvičení – pochod x běh, reakce na zvukový signál 

- pobyt na školní zahradě – využití herních prvků 

Hudební činnost 

- ranní přivítání  

- rytmizace hrou na tělo, melodizace  

- zpěv s klavírem 

Matematická pregramotnost 

- počítání kamarádů, přiřazování do dvojic 

PPD: koho je více x méně – holek nebo kluků? 

Emoční rozvoj 

- zvládnutí odloučení od rodičů, pomoc mladším kamarádům, dělení se o hračky 

Rozvoj sebeobsluhy 

- úklid obuvi do botníku a oblečení do přihrádky, samostatnost při přípravě svačiny 

Rozvoj zdravého životního stylu 

- hygiena při příchodu do MŠ, po užití WC, před i po skončení stolování 

Podpora dětí s OMJ 

- pozdravit, poděkovat, zapamatovat si kamarády 

 

Klíčové kompetence 

- společná tvorba třídních pravidel 

- uvědomění si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky 

 

Očekávané výstupy 

- dodržování třídních pravidel 

- komunikace s dospělými a vrstevníky ve třídě 

- spolupráce s dětmi i dospělými, překonání strachu a studu 

 

 



                        

 


