
Integrovaný blok: DRÁČEK PAPÍRÁČEK

Téma: JÁ A MOJE RODINA

Datum: 12.9. - 16.9. 2022

Vzdělávací cíle:

 Vědět, co je to rodina

 Znát jména členů domácnosti

 Umět pojmenovat místnosti v bytě/domě, ve kterém žiji

 Rozvíjet schopnosti žítí ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se),
přináležet k tomuto společenství (k rodině, ke třídě)

 Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů k sebe sama

 Znát (a umět pojmenovat) základní barvy

Klíčové kompetence:

• Si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

• Se spolupodílí na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné 
povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim

• Se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly a rozumí jejich významu 

Očekávané výstupy:

• Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v 
budově, v mateřské škole)

• Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 
zdůvodněné povinnosti

• Spolupracovat s ostatními

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

 Rozvoj komunikace

Pojmenování členů domácnosti, skládání celých vět, pojmenování barev

 Jazyková pregramotnost 

Popis fotografie/obrázku zleva doprava

 Matematická pregramotnost



číselná řada 1 – 5, více x méně, přiřazování barev, navlékání korálků podle 
barev - dle předlohy

 Logopedická prevence

dechová cvičení, gymnastika mluvidel

 Básnička

Naše rodina

Ze všeho mám nejraději, 

když se máma s tátou smějí.

Mám je rád a oni mě, 

patříme si vzájemně.

Grafomotorika

• uvolnění v lokti – malování ve vzduchu – úsměv, míchání těsta

Emoční rozvoj

• Umět se pochválit

Rozvoj sebeobsluhy

• Nalít si sám/sama pití, umět požádat o pomoc

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

•

Výtvarné činnosti

• Moje maminka

Hudebně dramatické aktivity

• Když jsi kamarád



Pohyb

• Motivační rozcvička

Lidi rychle sem! ( v dřepu voláme na lidi)

Nadzvedla se zem. (v dřepu se pohupujeme)

Někdo čumák strká ven, (v dřepu natahujeme hlavu do výšky)

ale to je krtek jen. (v dřepu natahujeme hlavu do výšky)

Jak uviděl sluníčko, (z dřepu do stoje)

polekal se maličko. (1x vyskočíme)

Než bys řekl pět, (ruka počítá do pěti)

už byl zase zpět. (zpět do dřepu)

• PH:  Krtečci

Ostatní:

• Maminka peče bábovku

• Tatínek staví dům


