
Integrovaný blok: DRÁČEK PAPÍRÁČEK   19. 9. – 23. 9. 2022 

Tématický celek: Podzim létu zamával 

V tomto celku seznámíme děti s charakteristickými rysy podzimního období, přivedeme je k vnímání krásy 

a proměnlivosti přírody a přivedeme je k poznání důvodů naší závislosti na ní a radosti z ní. Budeme 

vzbuzovat v dětech lásku a úctu ke všemu živému, probouzet vědomí, že jsme odpovědní za své chování 

vůči druhým, přírodě, vůči sobě. 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 
 Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 
 Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž žije 
 Rozvoj tvořivosti 

Očekávané výstupy:  

 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

 Spolupracovat s ostatními 

 Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 

Klíčové kompetence:  

 Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

 Učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
 

Naplnění vzdělávacích cílů: 

Jazyk a řeč 

Logopedické chvilky, dechová cvičení 

Ranní komunitní kruh 

Básnička: Podzim létu zamával, ahoj léto, musíš jít.  

                  Ruku svou mu podával, prostě to tak musí být. 

                  Mám tu práce dost a dost, pomoct listí opadat.  

                  Brzy zima bude host, začínám se obávat.  

                  Ptáčkům popřát šťastný let, za teplem když poletí,  

                  draky k nebi vypouštět, uplést svetr pro děti.  

                  Já to stihnu, já to vím, na zimu vše připravím. 

PPD: počáteční hláska ve slově, vymyslet jiné slovo začínající stejnou hláskou 

         vyjadřování celou větou 



Grafomotorika 

- grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky 

- grafomotorické listy – mladší děti „zatažená obloha“ 

                                       - střední děti „prší“ 

                                        PPD – zrníčka makovic (tečkování fixem + vybarvování) 

Výtvarná činnost 

- „Šípkový keř“ – foukání do skvrny tuše + tiskání barvou  

Pohybová činnost 

- vycházky do okolí MŠ (chůze ve dvojicích po chodníku i v terénu) 

- ranní cvičení – pochod x běh, reakce na zvukový signál, cvičení s říkankou 

- PH Dešťové kapičky 

Hudební činnost 

- ranní přivítání  

- rytmizace hrou na tělo, melodizace  

- hudební hádanky 

- opakování známých písní s doprovodem klavíru a na Orffovy nástroje 

Matematická pregramotnost 

- počítání 1 – 5, pojmy malý x velký, menší x větší 

PPD: malý x střední x velký, menší x větší x největší 

Emoční rozvoj 

- Jakou mám náladu a proč? Povídání s Emušákem – Radost x smutek x strach 

Rozvoj sebeobsluhy 

- samostatné převlékání a přezouvání, úklid složených věcí na určené místo 

Rozvoj zdravého životního stylu 

- pobyt venku za každého počasí 

- hygienické návyky 

Podpora dětí s OMJ 

- názvy dnů v týdnu, roční období 

- „kouzelná slůvka“ 


