
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

TÉMATICKÝ CELEK: PODZIMNÍ POČASÍ, VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Pozorování počasí a změn v přírodě 

 Cvičení fonematického sluchu (krátké/ dlouhé slabiky) 

 Koordinace pohybů 

 Správné držení nůžek 

 Orientace v prostoru 

 Polytechnická činnost 

 Vázání uzle 

 Názvy geometrických tvarů 

 Dějové obrázky, jejich popis 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Dechová cvičení a gymnastika mluvidel 

 Foukání do sáčku, papírová koule 

Rozvoj komunikace 

 Jaké počasí je na podzim 

Básnička: ŤUKÁ, ŤUKÝ DEŠTÍK 

                 NA BAREVNÝ DEŠTNÍK. 

                 ŤUKÁ, ŤUKÁ PRSTÍKEM, 

                 KDO JE POD TÍM SEŠTNÍKEM? 

                 TO JSEM JÁ, PANENKA, MÁČÍ SE MI SUKÉNKA, 

                 TEBE NECHCI KAPIČKO, JÁ MÁM RADŠI SLUNÍČKO. 

 

                 DRAKU, TY JSI VÁŽNĚ DRAK? 

 

                O ČEM SE ZDÁ DRAKOVI? 

                NÁM TO ASI NEPOVÍ. 

                ALE MY TO DOBŘE ZNÁME,  

                TO JE VŠEOBECNĚ ZNÁMÉ. 

                CHCE VYLETĚT VÝŠ NEŽ PTÁCI,  



                  VÝŠ NEŽ VŠICHNI DALŠÍ DRACI. 

 

Grafomotorika 

 Prstová cvičení 

 Pracovní list 

 Omalovánka 

Výtvarné činnosti 

 Práce s barvou – deštník 

 Malování na sklo, obtisk 

 Stříhání 

 Skládání papíru – harmonika (ocas draka) 

Hudebně dramatické aktivity 

 Písnička: Kapy, kapy, kap 

                           Vyletěl si pyšný drak 

 Hra na rytmické nástroje – těžká doba 

 

Pohyb 

 Překážková dráha (vyhýbáme se kapkám deště) 

 Vycházka v dešti, poslech kapek na  pláštěnku (Ovlivněno počasím) 

 Pocitový pohyb na rytmické nástroje 

 Vycházka k Boženicím pouštění draka 

Matematická pregramotnost 

 Pravidelné střídání barev na deštníku 

 Větší / menší, více / méně 

 Geometrické tvary a jejich pravidelné střídání 

 Podzimní sudoku 

Jazyková pregramotnost 

 Popis obrázku celou větou 

 Popiš jednu věc z obrázku (jak vypadá, kde je,….) 

 Grafické znázornění slov „morseovka“ 

 Dějové obrázky 

Poznávání 

 Změny počasí, pozorování podzimní přírody 

 Vycházky za každého počasí 

 Změny teplot (Ráno, odpoledne) 

 Logická řada 

 

Emoční rozvoj 



 Ukaž, jak mraky pláčou 

 Pohádka Jak sluníčko vzalo štěňátku vodu 

 Puzzle – holčička a emoce 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Jak se správně obléci, když prší 

 Pojmenuj oblečení do deště 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Poznat své gumovky 

 Pověsit si mokrou pláštěnku po vycházce 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

 Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme ve svém okolí setkat a umět se 

prakticky chránit 

 Respektovat předem vyjasněná pravidla 

 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet 

s grafickým a výtvarným materiálem např. tužkami, barvami, nůžkami, papírem, 

modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod. 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Uplatňovat získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

 Odhadnout své síly, učí se hodnotit osobní pokroky a výkony druhých 

 Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za 

snahu 

 Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

 



 



 



 



 


