
Integrovaný blok: Dráček papíráček 
Téma: Lesní zvířata a les na podzim 

Datum: 14. 11. – 18. 11. 2022 
 
Vzdělávací cíle: 

 Získávání a upevňování nových poznatků o přírodě a zvířatech z lesa  

 Rozvoj pozornosti, paměti a logického uvažování (nové poznatky, hádanky)  

 Rozvoj slovní zásoby   

 Rozvoj matematické pregramotnosti   

 Rozvoj hrubé motoriky – rychlost, postřeh a přitom dodržení pravidel pohybové hry, 
dynamický pohyb ve hře  

 Rozvoj jemné motoriky  
 
Klíčové kompetence: 

 Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 
(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon, atp.) 

 Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 
 
Očekávané výstupy: 

 Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
 
Naplnění vzdělávacích cílů 
Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace –. Povídáme si o zvířátkách, které žijí v lese. Ukážeme si zvířata 
z lesa na demonstračních obrázcích – popíšeme si, kolik mají nohou, barvu, velikost, 
čím se živí a kde přebývají. Budeme si dávat hádanky a naučíme se básničku. Jak 
vypadá les na podzim, znaky podzimu, barvy podzimu, plody podzimu. 

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádku o Budulínkovi – pracujeme s textem, 
prohlížíme si knížky, popisujeme obrázky, rozšiřujeme slovní zásobu, vytleskáváme 
vybraná slova na slabiky 

 Matematická pregramotnost – početní řada 1-5, dny v týdnu, roční období, barvy a 
geometrické tvary 

 Logopedická prevence – budeme posilovat jazyk a mluvidla, opakujeme po učitelce 
slova, věty s vybranými písmeny, cvičíme dýchání do břicha 

 Básnička – U stromečku 
Venku fouká, je tam zima, 
Doma svítí stromeček. 
Zdobili jsme, zpívali jsme, 
Bude pod ním dáreček. 
 
Poslouchej, už zvonek cinká, 
Kdopak tady asi byl? 
Pro mě, mamku, pro tatínka, 
Hodně dárků nadělil. 
 



Grafomotorika 

 Děláme uvolňovací cvičení, trénujeme správný úchop tužky. Volná kresba – volná čára 
na papír či tabuli, sezení u kreslení 

 
Emoční rozvoj 

 Co je to hněv? Byly jste někdy naštvaný, zlobily se na někoho? Ukázka mimickými 
svaly – vztek, hněv. 

 
Rozvoj sebeobsluhy 

 Samostatné oblékání, trénink obracení oblečení z rubu na líc, zapínání zipu. Správné 
držení příboru. 

 
Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Ke svému okolí a přírodě se chováme slušně. Třídíme odpadky a nepohazujeme je ve 
volné přírodě – život zvířátek a jiných tvorů. 

 
Výtvarné činnosti 

 Lesní zvířátka – trhání papíru 

 Práce s nůžkami a lepidlem 
 
Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Běží liška k táboru“ 

 Zpívání zimních písniček - Rolničky 

 Rytmizace, hra na tělo, orffovy nástroje 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 
 
Pohyb 

 Překážková dráha – skok snožmo, válení sudů se zapojením břišních svalů, slalom, 

chůze po laně, poskoky – střídání P+L noha, podlézání a přeskok překážky.   

 Cvičení s molitanovými míčky – pravolevá orientace, orientace v prostoru na koberci, 

posílení břišních svalů, masáž plosky nohy, procvičení a protažení prstů na nohách.  

 Procházky po okolí MŠ, do lesa, pozorování přírody, stavíme domečky pro lesní 

zvířátka.   

 Běhání v rytmu  

 Pohybová hra s pravidly 
 
Podpora pro děti s OMJ 
 
Ostatní: 

 Omalovánky s podzimní tématikou 

 Polytechnika – konstruktivní hry z dřevěných kostek – stavění domečků pro zvířátka 



 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 


