
Integrovaný blok: Chci to vědět 

Téma: Moje třída a mateřská škola 

Datum: 12.9. – 16.9. 2022 

Tento týden je druhý týden, kde se mohou nové děti adaptovat, seznamovat, rozvíjet 

své dovednosti, znalosti, schopnosti. 

Vzdělávací cíle: 

 Seznámení s prostředím třídy, s režimem třídy 

 Zapamatování si jmen nových kamarádů  

 Zapamatování si své značky 

 Seznámení s třídními pravidly, pochopit je a snažit se řídit se podle nich 

Klíčové kompetence: 

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

že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. 

- Zajímá se o druhé i o to co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění. 

Očekávané výstupy: 

- Vědomě používat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si 

(nového, změněného, chybějícího) 

- Poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

- Poznat napsané své jméno 

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

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace 

- Povídání o víkendových činnostech  

- Opakování svolávací básničky 

- Povídání s Emušákem Ferdou 

- Povídání o školce a přátelích ve školce 

- PPD: Učení se podepsat, poznat svůj podpis 

 Jazyková pregramotnost  

- Slovní hádanky 

- Nadřazené pojmy 

- PPD - Vytleskávání slabik 

- Slova nadřazená a podřazená  

 Matematická pregramotnost 

- Poskládá obrázek z několika částí 

- Určí - malý/velký, SD+PPD: menší/větší, hodně/málo 

- PPD: více/méně 



 Logopedická prevence 

- Procvičení mluvidel 

- Jazyková chvilka 

- Artikulační cvičení 

- Jazykové cvičení 

- Nácvik hlásek R,K 

 

 Básnička 

JÁ A MOJI KAMARÁDI 

Září klepe na vrátka,  

(dřep, klepeme do podlahy prstíky) 

připravte se děťátka. 

(do stoje, hrozíme ukazováčkem) 

Otevřou se dveře školky, 

(stoj, ruce dělají velký kruh před tělem) 

vítáme vás, kluci, holky. 

(stoj, úklony vpřed) 

 

Pojďte si sem s námi hrát, 

(ukazujeme „pojďte“) 

učit se a povídat, 

(stoj, vytleskáváme) 

ať se vám tu s pěkně daří, 

(ukazujeme hlavou „ANO“) 

celý rok a nejen v září. 

(stoj) 

 

Grafomotorika 

- Grafomotorické listy 

Emoční rozvoj 

- Opakování emocí s Emušákem Ferdou a jeho mouchami 

Rozvoj sebeobsluhy 

- MD – sebeobsluha, správné používání lžíce 

- Nalije si nápoj ze džbánu 

- Používá příbor 

- Během celého jídla sedí u stolu 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

- Pohybové chvilky 

- Vycházky na čerstvý vzduch 

 



Výtvarné činnosti 

- Kresba postavy – Sami sebe 

 

Hudebně dramatické aktivity 

Nácvik písně – Pojď za námi 

- Vymyšlení pohybové části 

- Rozmluvení, rozdýchání, jazyková příprava 

- Opakování již naučených písní 

Pohyb 

- Protažení, zahřátí organismu 

- PH: Lepidlo se rozlilo, překážková dráha, moje značka, tvoje značka, Ťukám, ťukám 

prstíkem, kdopak je to schovaný ? 

- Relaxace, uvolnění organismu 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

- Seznámit se s kamarády, umět poprosit, požádat 

Ostatní: 

- Učení správných návyků 

- Opakování třídních pravidel 

- Komunikace s dospělými 


