
Integrovaný blok: DRÁČEK PAPÍRÁČEK

Téma: KRTEČEK V LESE

Datum: 10.10. - 14.10.2022

Vzdělávací cíle:

 Seznámit se s podzimními plody

 Umět pojmenovat a najít na obrázku nejznámější plody

 Mít kladný vztah k přírodě

 Dokázat roztřídit předměty a obrázky podle barev

 Orientovat se v prostoru a na ploše

 Rozvíjet jemnou a hrubou motoriku

Klíčové kompetence:

 Se učí svoje činnosti plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

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

Očekávané výstupy:

 Spolupracovat s ostatními

 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás i setkávání se s uměním

 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

 Vyvíjet volné úsilí, soustředit se na činnost a jejich dokončení

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

 Rozvoj komunikace

Rozvoj slovní zásoby, dialog – tvoření celých vět

 Jazyková pregramotnost 

Skládání obrázků podle předlohy zleva doprava, vytleskávání slov, „Co do řady 
nepatří“

 Matematická pregramotnost

Číselná řada 1 – 6,   více x méně, „Doplň řadu“

NA x  POD  x  V  x  VEDLE  x  MEZI



 Logopedická prevence

gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 Básnička

Fouká vítr fouká,

potichu si brouká.

Zpívá stromům písničku,

pocuchá jim hlavičku.

Grafomotorika

Žalud – ovál, Strom – rovné a šikmé čáry, Fouká vítr- obloučky

Emoční rozvoj

Radost

Myšička s veverkou si dělají zásoby na zimu. Stihnou si připravit dostatečné zásoby jídla na
celou zimu? 

 Jak asi vypadá radost? znázornění radosti výrazem v obličeji

 Jak by mohla znít radost? hledání „veselých“ zvuků, akordů

 Jaké by mohla mít radost barvy? abstrakce

Rozvoj sebeobsluhy

Oblékání kalhot, mikiny, bundy

Dokázat požádat o pomoc.

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Pozorování změn přírody

Hledání a poznávání plodů v přírodě, údržba zahrady MŠ – sběr ořechů, hrabání listí

Výtvarné činnosti

Senzomotorický koberec z přírodnin – Frontánní práce



Hudebně dramatické aktivity

Kaštánky se točí dokola

Pohyb

Hry s padákem, Senzomotorický koberec – chůze bosky

PH:  Na zvířátka

Ostatní:

Mikroskop – Plody pod mikroskopem


