
Integrovaný blok:  DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

Téma:   KOUZELNÝ TÝDEN S KRTEČKEM

Datum: 31.10. - 4.11. 2022

Vzdělávací cíle:

● Mít povědomí o Halloweenu a svátku zesnulých – Dušičky

● rozvoj dětské fantazie

● Hudebně - pohybové aktivity, rytmizace

● Rozvoj jemné a hrubé motoriky

Klíčové kompetence:

• Učí se svoje činnosti organizovat, řídit a vyhodnocovat

• Je schopen užívat přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, 
názorů, pocitů, mínění i úsudků i k naslouchání a porozumění druhých

• Umí spolupracovat a spolupodílet se na činnostech

Očekávané výstupy:

• Spolupracovat s ostatními

• Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla

• Vést rozhovor

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace
Jak to bylo na Dušičky – Co jsme se v pohádce dozvěděli?
Pojmenování věcí a nadpřirozených bytostí na obrázcích
Definování významu pojmů - nadpřirozená bytost, Halloween, kouzlo

● Jazyková pregramotnost 
PC - Obrázkové čtení - Truhla

● Matematická pregramotnost
Řazení podle velikosti – nejkratší x delší x nejdelší



● Logopedická prevence
Dechové cvičení – foukání do papírového kapesníku

● Básnička:
Jednou venku při setmění, 
děti ve strašidla se mění. 
V okně dýně, uvnitř svíčka, halloweenská mají trička. 
Od domu k domu běhají 
a koledu všem říkají:
"Dejte nám sladkou koledu, 
nebo vám něco provedu." (Trick or treat) 

Grafomotorika

Půlkruh, kruh

JM – navlékání korálků

Emoční rozvoj

Piktogramy - pocity 

Vyjádření pocitů podle piktogramu

Rozvoj sebeobsluhy

Samostatná obsluha u svačinky

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Připomenutí, jak je pro nás důležitá zdravá strava plná vitamínů - ovoce, zelenina

Co by se stalo, kdybychom jedli pouze sladkosti? 

Výtvarné činnosti

„Čáry máry“

Hudebně dramatické aktivity
Jaro, léto, podzim, zima

● Kouzelný kruh



Pomůcky: CD s hudbou nebo klavír

Motivace: Děti, poslechneme si teď kouzelnou hudbu. Chtěli byste si na takovou hudbu 
zatančit?

Popis hry: Děti se posadí po obvodu kruhu tak, aby byl kruh co nejmenší. Paní učitelka jim 
pak pustí libovolnou hudbu (buď reprodukovanou z CD nosiče, nebo může sama zahrát na 
klavír). Když začne hudba hrát (ze začátku potichu), děti se postaví a pomalu tančí, každé 
svým způsobem, po obvodu kruhu. Pokud hudba zesílí, děti kruh zvětšují. Když hudba 
přestane hrát, svalí se děti na zem, jako když z nich najednou vyprchala veškerá energie. 
Poté opět pustíme hudbu slabě, pak zesilujeme a vypneme (pořadí si určíme sami

Pohyb

Hrubá motorika - běh (létání na koštěti) 

Pohybová hra:

●  Na kouzelníka

"Stará čarodějnice zamíchala do lektvaru něco" :  žlutého, modrého, zeleného, dřevěného,... 

● Kouzelný kruh 

Ostatní:
Kouzla:  

● Černobílý obrázek na barevný
● Pokus (soda + ocet) 
● Skittls bonbóny - duha


