
 
 

Myšky 

INTEGROVANÝ BLOK: CHCI TO VĚDĚT 

TÉMATICKÝ CELEK: POZNÁVÁME OKOLÍ MŠ 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Vedět, ve kterém městě žiji a kde je moje MŠ 

 Orientace v prostoru 

 Předložky 

 Vizuálně poznat svůj podpis 

 Zrakové vnímání (opis písma) 

 Skládání papíru 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Dechová cvičení, gymnastika mluvidel 

 Pozorování se v zrcadle, jak s jazykem pracuji 

Rozvoj komunikace 

 Obrázky časové posloupnosti 

 Popis obrázků, celou větou 

Básnička: 

KDE JE  VPRAVO A KDE V LEVO, 

TO UŽ DOBŘE VÍME, 

SPOČÍTÁME VŠECHNY PRSTY, 

ČTVEREC NAKRESLÍME. 

SPRÁVNĚ TUŽKU DRŽÍME  

A VÍME, KDE BYDLÍME. 

UMÍME SE K DRUHÝM CHOVAT, 

POZDRAVIT A PODĚKOVAT. 

NEZKAZÍME LEGRACI, 

V ZÁŘÍ BUDEM ŠKOLÁCI. 

Jazyková pregramotnost 

 Pojmenuj všechny kamarády, řekni na jaké písmeno začíná jejich jméno 

Grafomotorika 

 Houpání, procvičení ramenního kloubu, velký formát 

 Omalovánka 

 Pracovní list 



 
 

 

Výtvarné činnosti 

 Skládání papíru „Moje školka“ 

 Dokreslení detailů na budově 

 Kresba postavy (kamarád, rodič, p.učitelka,….) 

Hudebně dramatické aktivity 

 Píseň uvítací 

 Rytmizace – hra na tělo, pozice palce a ukazováčku 

Pohyb 

 Hrubá motorika – přeskoky, chůze přes lavičku 

 Skupinové soutěže s předáváním 

 Vycházka po okolí Mš 

Matematická pregramotnost 

 Poznávání, pojmenování geometrických tvarů 

 Hledej G.T. ve třídě 

 Orientace v prostoru 

 Zrcadlové vidění 

Poznávání 

 Připomínání pravidel třídy 

 Upevňování jmen kamarádů 

 Orientace ve škole, na zahradě, v okolí MŠ 

Emoční rozvoj 

 Hledej kamaráda do hry 

 Poznáváme emoce (emoční karty, pojmenuj) 

 Jak se cítíš zrovna TY 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Dbáme na mytí rukou 

 Význam procházek, pobytu na čerstvém vzduchu 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Pověsit kelímek na celodenní pitný režim 

 Smrkaní 

 Skládání věcí na svou značku 

 Rovnáme boty v šatně 

 

 

 

 



 
 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě 

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 Poznat některá písmena, číslice, popř. slova 

 Poznat napsané své jméno 

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a 

lhostejnost 

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

být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 Učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

 


