
Integrovaný blok:  DRÁČEK PAPÍRÁČEK 

Téma:   SVATÝ MARTIN

Datum: 8.11. - 12.11.

Vzdělávací cíle:

● Seznámit děti s legendou o sv. Martinovi

● Seznámení se zvyky - pečení rohlíčků, pečení Svatomartinské husy

● Seznámení s novou výtvarnou technikou - klovatina

● Dramatizace legendy

● Polytechnické činnosti

Očekávané výstupy:

● Ovládat koordinaci ruky a oka (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, 
s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem např. s 
tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou) 

● Chápat, že všichni lidi mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
● Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej)

● Učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

Klíčové kompetence:

● Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování

● Se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 
spolupracuje

● Se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace
Povídání o legendě o Sv. Martinovi
Povídání o pomoci potřebným (Martin se rozdělil o plášť)
Nácvik písniček a básniček

● Jazyková pregramotnost 
Vytleskávání slov, obrázkové čtení, legenda o sv. Martinovi – časová osa – zleva doprava

● Matematická pregramotnost
Legenda o sv. Martinovi - časová osa
Skládání obrázku z tvarů podle předlohy nebo podle paměti

● Logopedická prevence



Cvičení mluvidel a jazyka
● Básnička

Vločka Letí vločka z nebe
nos jí hrozně zebe,
vše se změní rázem,
až dopadne na zem.
Tam si pěkně lehne
a ani se nehne
a až vloček přibude,
zima už jí nebude.

Grafomotorika

Kouř z komína, vločka – svislé x vodorovné x šikmé čáry, husí peří – šikmé čáry

Emoční rozvoj

Pomoc potřebným - Jak se cítíme, když někomu pomůže nebo když někdo pomůže nám?

Rozvoj sebeobsluhy

Děti si samy zvládnou vybrat vhodné oblečení a obuv dle počasí. 

Děti umí požádat o pomoc, když ji potřebují. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Cvičení v hale, pobyt venku za každého počasí

Výtvarné činnosti

Bílý kůň – šablona koně + pozadí – práce s klovatinou

Hudebně dramatické aktivity
Písničky Už Martin na bílém koni, Půlnoční
Dramatizace legendy Sv. Martin

Pohyb

Hrubá motorika - chůze a běh, skoky, poskoky

PH: Mrazík

Ostatní:
Pečení Svatomartinských rohlíčků
Kování podkovy – zatloukání hřebíků




