
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Těšíme se do školky 

Datum: 1.9.2022 – 23.9.2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 

vztahu k němu 

 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním pravidlům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí 

 Rozvoj schopnosti sebeovládání  

Klíčové kompetence: 

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

 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

 Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit 

 Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 

chápe potřebu je zachovávat 

Očekávané výstupy: 

 Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, 

rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 

 Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 

v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

 Respektovat předem vyjasněná pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 

 Adaptovat se na život ve školce 

 Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – učíme se hrou jména svých kamarádů, paní učitelek, 

spoluvytváření pravidel ve třídě, povídáme si o školce, jaké známe už kamarády, 

denní režim v MŠ – co nás čeká, když se nasvačíme apod. 



 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, prohlížíme si knížky s obrázky – 

pojmenováváme a rozvíjíme slovní zásobu 

 Matematická pregramotnost – jaké máme venku počasí, vkládáčky s geometrickými 

tvary, poznávání barev  

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a jazyka, dechová cvičení, děti opakují 

slova 

 Básnička – 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. 

Grafomotorika 

 Cviky na uvolnění ramenního kloubu (malování velikých sluníček), volná kresba na 

veliký formát papíru 

Emoční rozvoj 

 Rozvoj schopnosti sebeovládání – pravidla třídy, neubližujeme kamarádům 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Dojdu si na záchod, umyju si ruce, stolování, naleju si pití ze džbánku, poprosím o 

pomoc 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Výprava po školce a okolí, pobyt na čerstvém vzduchu, pohybové aktivity na zahradě 

MŠ 

Výtvarné činnosti 

 Naše školka – obtisk ruky 

 Práce s barvou 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Tanečky s písničkou – Pásla ovečky, kolo kolo mlýnský, Travička zelená, Prší prší – 

zpívání s klavírem 

 Převlékání do kostýmů – hra na něco 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry 

 Procházky v okolí MŠ 

 

Podpora pro děti s OMJ 



Ostatní:  

 Skládání jednoduchých puzzlí 

 Omalovánky  

 Rozvoj JM – vkládačky, navlékání korálků 

 Polytechnika – ponkový stůl, zatloukání hřebíků, šroubování 


