
Integrovaný blok : Dráček Papíráček   3.10. – 7.10. 2022 

Tématický celek: Náš táta šel na houby 

V tomto bloku chceme seznámit děti s charakteristickými rysy podzimního období, přivést je k vnímání 

krásy a proměnlivosti přírody a přivést je k poznání důvodů naší závislosti na ní a radosti z ní. Vzbuzovat 

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

přírodě, vůči sobě. 

Vzdělávací cíle: 

 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení 
 Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. 
 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
 Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 

poškozovat a ničit 

Očekávané výstupy 

 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, 

ptát se)  

 Spolupráce s dětmi i dospělými, překonání strachu a studu 

Klíčové kompetence 

 Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může 
ovlivnit 

 Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; 
při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno 
dobrat se k výsledkům 

Naplnění vzdělávacích cílů: 

Jazyk a řeč 

Logohrátky – logopedická chvilka „Na procházce“ 

Četba příběhu „ O ukopnuté houbě“ + převyprávění děje  

Básnička – „Hříbek“ 

                    Hříbku, hříbku, ukaž se mi, 

                    neschovávej se mi v zemi, 

                    vystrč hlavu ze chvojí, 

                     správný hřib se nebojí. 

 



                 - „ Jakub na houbách“ 

                    Jakub hopsá dupy, dup, nese košík plný hub. 

                    Šlape si to z Hůrky, nese samé muchomůrky. 

                     Ty náš Kubo, uč se z chyb, muchomůrka není hřib!               

PPD – rýmování slov 

Grafomotorika 

- grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky 

PPD - „Houba“ - grafomotorický list 

Výtvarná činnost 

- muchláž „Muchomůrka“ 

Pohybová činnost 

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

                          - „Jdeme do lesa“ – překážková dráha 

PH „Smaženice“ 

- vycházky do lesa 

Hudební činnost 

- „Na houbaře“ – opticko-akustická paměť  

- rytmizace hrou na tělo, melodizace  

- nácvik písně „Hádaly se houby“ + hudební hrátky (využití nástrojů) 

Matematická pregramotnost 

- počítání hub – porovnávání množství 

PPD: koho je více x méně  - hřiby x muchomůrky 

Emoční rozvoj 

- zvládnutí spolupráce ve dvojicích + malých skupinkách, pomoc kamarádovi 

Rozvoj sebeobsluhy 

- samostatnost při přípravě na oběd, na odpočinek, skládání oblečení  

- úklid po výtvarné činnosti 

Podpora dětí s OMJ – procvičujeme barvy 

                        


