
Integrovaný blok: Dráček Papíráček   14. 11. – 18. 11. 2022 

Tématický celek: Lesní zvířátka a ptáčci – příprava na zimu 

Tento celek seznamuje děti se způsobem přezimování lesních zvířat a ptáčků, o možné pomoci ze strany člověka. 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 
produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)Rozvoj slovní zásoby a 
komunikačních schopností 

 Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, 
vývoji a neustálých proměnách 

 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
 

Očekávané výstupy 

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si 
nepořádků a škod, upozornit na ně 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 

Klíčové kompetence 

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

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 

Naplnění vzdělávacích cílů: 

Jazyk a řeč 

Logohrátky – gymnastika mluvidel, dechová cvičení – „Zvířátka v lese – napodobování zvuků zvířat 

Četba pohádky „ O ježkovi a veverce“ - převyprávění 

Básnička s pohybem: 

 Tancovaly veverky u starého dubu, (točení ve dvojicích) 

sova na ně volala svoje soví hú-hú (houkáme jako sova) 

Tancovaly veverky u vysokého smrku, (točíme ve dvojicích – na druhou stranu) 

kukačka zas seshora dělala své ku-ku. (kukáme) 

 

PPD – obrázkové „čtení“ 

Grafomotorika 

- grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky 

PPD - „Ježkovy bodliny“ - grafomotorický list 



 

 

Výtvarná činnost 

„Ptačí krmítko“ – výroba z lékařských špachtlí 

- „Ježek“ – lepení bodlin (listů) na šablonu  

Pohybová činnost 

Cvičení v hale – pohyb s míčem – hod do výšky + chycení, odraz o zeď, kutálení, driblování 

                             překážková dráha – chůze, běh, lezení, skoky – žebřík na zemi, obruče, žíněnky, kužely 

                                                                 výskok do výšky – zasáhnout terč 

Hudební činnost 

- rytmizace hrou na tělo, melodizace  

- zpěv písniček o lesních zvířátkách a ptácích s doprovodem klavíru a na Orffovy nástroje, využití zvonkohry 

   Běží liška k Táboru, Starý medvěd vzdychá, huboval vrabčák na zimu… 

Matematická pregramotnost 

- řazení zvířátek dle velikosti – matem. pojmy před, za, mezi… 

PPD: sudoku 

Emoční rozvoj 

„Kdo je hodný x zlý?“ – zvířátka z pohádky 

- sebehodnocení 

Rozvoj sebeobsluhy 

- zastrčit si tričko do kalhot, upravit se – čepice, nákrčník 

- ukládání bot do přihrádky, gumovek do botníku 

Podpora dětí s OMJ – zvířata v lese, ptáčci na krmítku 

 

        

 

              



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 


