
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Město, kde bydlím 

Datum: 10. – 14. 10. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 
vztahu k němu 

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

 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 
v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 
před nebezpečnými vlivy 

Klíčové kompetence: 

 Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit 

Očekávané výstupy: 

 Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, 
v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 

 Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o 
tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě 
potřeby obrátit o pomoc) 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si o městě, kde žijeme. Známe název města, 

poznáváme budovy ve městě a rozvíjíme tak slovní zásobu – obchody, úřady, lékárna, 

památky, radnice, pošta, atp., Bezpečnost – nebavíme se s cizími lidmi 

Orientuji se v nejbližším okolí svého bydliště a mateřské školy 

 Jazyková pregramotnost –roční období – znaky podzimu, prohlížíme knížky České 

republiky, pojmenováváme a popisujeme obrázky, čtení pohádek 

 Matematická pregramotnost – orientace v prostoru, základní barvy, poznávání 

geometrických tvarů 

 Logopedická prevence – dechová cvičení, posilování jazyka a gymnastika mluvidel 

 Básnička – Ruce – básnička s pohybem, opakování již nacvičených básní. 

Ruce, ruce, ručičky,  Takhle cvičí pravá ruka, 

Máte pěkné prstíčky,  takhle cvičí levá ruka, 

Máte pěkné dlaně,  takhle cvičí hlavička, 

Zatleskáme na ně.  Takhle roste travička. 



Grafomotorika 

 Cviky na uvolnění zápěstí a ramenního kloubu, malování na velikou tabuli, správný 

úchop tužky, grafomotorická deska na nohy 

Emoční rozvoj 

 Zvládnutí času bez maminky a tatínka - adaptace 

 Jak ovládnout své emoce, jak je projevit, jak se chováme k druhým 
Rozvoj sebeobsluhy  

 Správné stolování, kam patří lžíce 

 Ukládání oblečení na své místo, svléknu a obléknu si tepláky a tričko 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Ke svému okolí a přírodě se chováme pěkně 

 Třídíme odpad, neházíme odpadky do přírody 

Výtvarné činnosti 

 Domeček – práce s nůžkami a lepidlem 

 Práce s vodovými barvami 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Zpívání s klavírem - Opakování naučených písniček 

 Nácvik nové písně „Domeček“ 

Pohyb 

 Děláme balanční cviky, stavíme překážkové dráhy, běháme slalom 

 Procházky v okolí MŠ 

 Relaxační a dechová cvičení 

Jazyková podpora pro děti s OMJ 

Ostatní: 

 Stavíme „město“ z kostek 

 Omalovánky 

 Skládáme puzzle 

 Dlabání dýní s rodiči 

 



 

 
 

 

 

 



 


