
Integrovaný blok: Dráček Papíráček   17. 10. – 21. 10. 2022 

Tématický celek: Podzimníček – plody podzimu 

Přivádět má tento celek k pochopení, že se v přírodě setkáváme s živly, které se v této době naopak probouzejí. 

Zároveň je pro nás důležité probouzet v tomto období potřebu vzájemné blízkosti a spolupráce všech ve školce 

s vědomím, že příroda usíná, ale naše vzájemnost se může probouzet každý den, každou minutu a vteřinu dne. 

Vzdělávací cíle: 

 Dokázat přiřadit plody podzimu k listům, stromům, keřům 

 Dokázat pojmenovat podzimní plody, které potkáváme nejčastěji 

 Naučit se krátké texty 

 Procvičovat jemnou motoriku 

Očekávané výstupy 

 Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

 Rozvoj tvořivosti 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 

produktivních (výslovnost, vyjadřování) 

 Vytvoření povědomí o sounáležitosti se živou i neživou přírodou 

Klíčové kompetence 

 Všímá si dění v bezprostředním okolí 

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

Naplnění vzdělávacích cílů: 

Jazyk a řeč 

Logohrátky – gymnastika mluvidel, dechová cvičení – foukání do listu, logopedická chvilka „Na procházce“ 

Četba příběhu „ O čarovném kaštánku“ + převyprávění děje  (viz příloha) 

Básnička – „Kaštany“ 

                    Copak je to za rány? Slyším padat kaštany. 

                      Hledám v trávě, kdepak jsou? Vidím kouli pichlavou. 

                      Už ho mám a ihned vím, panáčka z něj vyrobím. 

PPD - Dramatizace pohádky F. Hrubína „Paleček a jeho kamarádi“ 

Grafomotorika 

- grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky 

PPD - „Let listu“, „Vítr“ - grafomotorický list 

Výtvarná činnost 

- „Listy“ frotáž  

- „Korále pro maminku“ – navlékání jeřabin 



Pohybová činnost 

- ranní cvičení s listem 

PH „Foukaná“ s padákem 

- pohybové hry v lese 

Hudební činnost 

- „Muchomůrka“ opakování písničky s pohybem  

- rytmizace hrou na tělo, melodizace  

PPD - sluchové pexeso 

Matematická pregramotnost 

- vybarvi tolik obrázků, kolik je na kostce teček – ml. děti počet do 4- pracovní list 

                                                                                       st. děti počet do 6- pracovní list 

PPD: matematický diktát „Najdi cestu k oříšku“ - pracovní list  

          přiřaď správnou číslici – pracovní list 

          bludiště- pracovní list 

Emoční rozvoj 

- Emušák Ferda – „Radost“ 

- sebehodnocení 

Rozvoj sebeobsluhy 

- správné návyky při stolování a při přípravě stolování – nalévání nápojů, příprava příboru 

- po skončení stolování seškrábání zbytků do nádoby, úklid nádobí 

Podpora dětí s OMJ – roční období, hlavní znaky podzimu 

 



 

       

 



              

 



 

 

 

 

 

 







 


