
Integrovaný blok:  DRÁČEK PAPÍRÁČEK

Téma: KRTEČEK A VÝLET DO OBLAK

Datum: 24.10. - 28.10. 2022

Vzdělávací cíle:

 Pozorovat počasí a změny v přírodě

 Umět přiřadit obrázky s charakteristickými znaky k ročním období

 Seznámit se s geometrickými tvary, umět je pojmenovat

 Orientovat se v prostoru

 Rozvíjet jemnou a hrubou motoriku

Klíčové kompetence:

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

Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

Si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 
problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Očekávané výstupy:

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, udržovat 
pořádek, práce na zahradě apod.)

Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o 
tom, jak se prakticky chránit (kluzké listí, mokro, bouře, …)

Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

 Rozvoj komunikace

Popis podzimního počasí v celých větách, dodržovat „pravidla komunikace“ - skákání 
do řeči, překřikování

 Jazyková pregramotnost 

Popis obrázku, hledání obrázků – zleva doprava, vytleskávání slov, určování počet 
slabik

 Matematická pregramotnost



Vkládání a přiřazování geometrických tvarů, porovnávání krátký x delší x nejdelší

geometrické tvary z kaštanů

 Logopedická prevence

Dechová cvičení na básničku Fouká vítr, fouká  , mašinka 

 Básnička

Papírový drak

Podívejte milé děti,

co tam na obloze letí.

Je to papírový drak,

vyletěl až do oblak.

Létá si to mezi mraky,

zamávejte na něj taky.

Grafomotorika

o Grafomotorické cviky s písničkou Kaštánky se točí dokola

Emoční rozvoj

o Přiřazování obrázků počasí s emočními kartičkami, hledání „podobných“ rysů

Slunce – veselý, déšť – smutný, bouřka – rozzuřený, vzteklý

PH: „Náladová chůze“ - šťastný – běh po špičkách, hněv – dupání, smutný – pomalu, 
tiše,...

Pouštění draka – umět se podělit s kamarádem, být trpělivý

Pátek – sebehodnocení, hodnocení týdne

Rozvoj sebeobsluhy

Děti si samy nazují a zují bačkorky/boty

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Procházka na čerstvém vzduchu, pouštění draka, hrabání listí, péče o zahradu

Výtvarné činnosti

Papírový drak – barevná čtvrtka + šablona, ocásky z „harmoniky“, mladší děti šablona 
mašle

Hudebně dramatické aktivity



Jaro, léto, podzim, zima

Pohyb

Hry s padákem Prší, prší, jen se leje,

kdo je zmoklý, ten si přeje,

už aby byl v pelíšku.

Honem, honem pod stříšku

Ostatní:


