
Integrovaný blok: Dráček Papíráček 

Téma: Místo, kde žiji 

Datum: 19.9. – 23.9.2022 

 

Vzdělávací cíle: 

• Znát místo, kde žiji 

• Umět pojmenovat místnosti v domě 

• Rozpoznat typ budovy 

• Vědět, jak se zachovat při ztrátě 

• Vědět, k čemu jaká budova slouží 

Klíčové kompetence: 

• Se chová ohleduplně k okolí a přiměřeně k věku. 

• Žije ve společenství a dodržuje vysvětlená pravidla. 

 

Očekávané výstupy: 

• Znát názvy míst, které navštěvuje (domov, školka, obchod, hřiště) 

• Umět pojmenovat a rozeznat typy budov (panelový dům, dům) 

• Vědět, k čemu určitá místa slouží (hřiště – hraní, obchod – nákup) 

• Bezpečně se orientovat ve známém prostředí 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

• Rozvoj komunikace 

Skládání celých vět, pojmenování míst v okolí MŠ 

• Jazyková pregramotnost  

Popis místa, kde dítě žije 

• Matematická pregramotnost 

číselná řada 1 – 5, menší x větší, řazení do řady dle velikosti 

• Logopedická prevence 

dechová cvičení, cviky na rozvíjení pohyblivosti mluvidel 

 

 

 



 

• Básnička 

                                                              Domečky 

Jeden domek stojí tady, 

druhý támhle u zahrady, 

třetí, čtvrtý u rybníka, 

pátý, šestý u lesíka. 

Tady jich je nejvíce, 

skoro celá vesnice. 

 

 

Grafomotorika 

• Uvolnění v rameni – malování ve vzduchu - sluníčko 

Emoční rozvoj 

• Umět požádat o pomoc 

Rozvoj sebeobsluhy 

• Nalít si sám pití, přinést si tácek se svačinou 

• Sám si dojít na záchod 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

• Pobyt na čerstvém vzduchu 

Výtvarné činnosti 

• Můj dům 

 

Hudebně dramatické aktivity 

• Když si kamarád 

 

 

 

 

 

 

 



Pohyb 

• Motivační rozcvička 

Brouček 

Malý brouček spinkal v trávě,                                      (dřep – spí) 

probudil se dneska právě.                                            (Do stoje – protahuje se) 

Protáhl si nožičky,                                                          (protahuje nohy) 

hlavičku i ručičky.                                                           (točí hlavou a protahuje ruce) 

Na nohy vzal bačkorky,                                                  (děti ukazují na nohy) 

a utíkal do školky.                                                           (běží na místě) 

Tak je tady všechny máme,                                           (děti běží k paní učitelce) 

Hezky se tu přivítáme.                                                    (obejmout se) 

„Dobrý den“.                                                                     (ukloní se) 

• PH: Broučci 

 

 

Ostatní: 

• Stavíme vesnici 

• Procházka v okolí MŠ a sledování místa 

 


