
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Moje rodina 

Datum: 3. 10. – 7. 10. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění základním pravidlům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 

 Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 
prostředí, v němž dítě žije 

 Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 
 

Klíčové kompetence: 

 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

 Se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za 

snahu 

 

Očekávané výstupy: 

 Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 
v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí 
mateřské školy i jejich běžný proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řidit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se 
společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto 
společenství prostředí pohody 

 Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka, obsah, ptát se) 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – spoluvytváření pravidel ve třídě, opakování pravidel, jaká máme 

pravidla, dokážeš je popsat? O čem pravidla jsou? Rozšíření slovní zásoby, povídání 

v celých větách. Povídání o tom, jaký máme domov, kdo s námi doma bydlí, jaká je 

maminka a tatínek, máš sourozence? Pojmenování členů rodiny. 

 



 Jazyková pregramotnost – rozvoj a prohlubování slovní zásoby, péče o správnou 

výslovnost, četba knih a příběhů 

 

 Matematická pregramotnost – množství hodně x málo, počítání do 3, poznávání 

barev a základních geometrických tvarů 

 

 Logopedická prevence – gymnastika jazyka a mluvidel, opakování slov a vytleskávání 

na slabiky 

 

 Básnička –  Já jdu dneska do školky, (básnička s pohybem) 

Pro kluky i pro holky. 

Máme se tu všichni rádi, 

Protože jsme kamarádi. 

 

 Opakování svolávací básničky „Ať jsi holka nebo kluk“ 

 

Grafomotorika 

 Cviky na uvolnění zápěstí a ramenního kloubu, správný úchop tužky, omalovánky – 

přesné vykreslování 

Emoční rozvoj 

 Poznáváme své emoce, obrázky emocí radost a hněv, šťastný x smutný. Vyber, jak se 

dnes cítíš.  

Rozvoj sebeobsluhy 

 Sám si svléknu i obléknu tepláky, rozepnutí i zapnutí zipů. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Odpočinek v relaxačním koutku – místo, kde si děti mohou odpočinout, zklidnit se, 

být jen samy se sebou. Děti se učí relaxovat a uvolnit své tělo a psychiku. 

Výtvarné činnosti 

 Moje maminka, tatínek nebo sourozenec 

 Kresba voskovými barvami nebo pastelkami 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 

 Zpívání písniček pro nejmenší „Prší, prší, Kočka leze dírou, Travička zelená 

 Rytmizace a hra na tělo – tleskání 

 

 



Pohyb 

 Protahovací cvičení, relaxace, uvolnění svalstva 

 Říkanky s pohybem 

 Propojení dvou hemisfér (ruka, noha) 

 Procházky v okolí MŠ 
 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

 

Ostatní: 

 Skládání puzzlí žena x muž 

 Omalovánky s tématikou rodina 

 Vkládání geometrických tvarů 

 Digitální výchova s tabletem a albi tužkou 

 Polytechnická výchova u ponkového stolu (zatloukání, šroubování) 


