
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Máme nové kamarády 

Datum: 26. 9. - 30. 9. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Znát jména svých kamarádů 

 Rozvoj sebeobsluhy 

 Znát pravidla třídy 

 Pravidla chování ve vztahu k druhému 

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 

 Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 

chápe potřebu je zachovávat 

Očekávané výstupy: 

 Spolupracovat s ostatními 

 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství 

 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 

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

schopnosti a dovednosti 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Ranní kruh – pozdravení, přivítání členů třídy, jaké máme venku 

počasí (demonstrační obrázky), Seznámení s pravidly třídy a opakování jejich 

významu, Zopakujeme si svoje jméno a příjmení, jména paní učitelek a provozních 

zaměstnanců, hrajeme hry pro zapamatování jmen kamarádů, povídáme si o 

pravidlech slušného chování, jak se chováme ke svým kamarádům a k ostatním lidem, 

používání slov děkuji, prosím, dobrý den, na shledanou, s dovolením, co rádi děláme, 

co rád dělá kamarád 

 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, rytmizace a vytleskávání slov 

 Básnička – Kamarád 

Já jdu dneska do školky, 

Pro kluky a pro holky. 

Máme se tu všichni rádi, 

Protože jsme kamarádi. 

Grafomotorika 

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

veliký formát papíru, správný úchop tužky, správné sezení  

Emoční rozvoj 

 Rozvoj schopnosti sebeovládání – pravidla třídy, neubližujeme kamarádům, jak se 

chováme ke svým kamarádům a k ostatním lidem 

Rozvoj sebeobsluhy 

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

pomoc, sám se zkusím obléknout i svléknout 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Vycházky po okolí MŠ, pohybové aktivity, pobyt v lese na čerstvém vzduchu, zdravé 

svačinky 

Výtvarné činnosti 

 Nakreslíme sebe – práce s voskovými barvami, pastelkami 

 Přesné vykreslení, využití celé plochy papíru 

 Mačkání a trhání papíru 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Zpívání s klavírem – Prší, prší, Kočka leze dírou, Travička zelená 

 Rytmizace písniček – tleskání do rytmu 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové aktivity s písničkou, básničkou 

 Procházky v okolí MŠ 

 Pohybové aktivity na zahradě MŠ 

 

Podpora pro děti s OMJ 

- 

Ostatní: skládání puzzlí, rozvoj JM, ponkový stůl, námětové hry 


