
Integrovaný blok: Dráček papíráček 

Téma: Ptáci 

Datum: 21. 11. - 25. 11. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Získání nových poznatků o ptácích 

 Poznatky o tom, kteří ptáci u nás přezimují, a kteří odlétají na jih, do teplých krajin  

 Rozvoj paměti a pozornosti  

 Upevňování správných návyků jemné motoriky – úchop pastelky, práce s lepidlem 

 Rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy v oblékání a při stolování  

 Rozvoj samostatné mluvy a komunikace, bez ostychu  

 

Klíčové kompetence: 

 Se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci 
 

Očekávané výstupy: 

 Rozlišovat některé obrazné symboly 

 Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si o ptácích, které známe. Kteří ptáci u nás přezimují, 

a kteří odlétají do teplých krajů. Poznáváme nové ptáky pomocí demonstračních 

obrázků. Při procházkách pozorujeme ptáčky v přírodě a hádáme, o jakého se jedná. 

Říkáme si barvy ptáčků a jejich zobáků, jaký tvar má zobák. 

 Jazyková pregramotnost – prohlížíme si obrázkové knížky o ptácích, popisujeme, jak 

vypadají, čtení pohádek, hádanky, vytleskávání slov na slabiky 

 Matematická pregramotnost – číselná řada 1-5, malý x velký, nahoře x dole  

 Logopedická prevence – posilujeme jazyk a mluvidla, dechová cvičení – dýchání do 

břicha, opakujeme slova, logopedická cvičení s vybranými písmeny, dbáme na 

správnou stavbu pusy, rtů, při výslovnosti samohlásek 

 Básnička – Vánoční stromeček a upevňování básničky „U stromečku“ 

Vánoční stromeček, zavoněl v pokoji, 

Maminka u stolu jablíčko rozkrojí. 

A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku, 

Co byla schovaná v červeném jablíčku. 

 

 



Grafomotorika 

 cviky na uvolnění zápěstí a ramenního klouby, správný úchop tužky a pastelky, 

správný úchop štětce, zobání - tečky 

Emoční rozvoj 

 Co je to smutek? Z čeho můžeme být smutní? Čtení příběhu o smutku. Práce s knihou 

emocí. Rozbor této základní emoce. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Oblékání – čepice, nákrčník, bundy (zipy, knoflíky), uložení věcí na své místo. Otočení 

oblečení z rubu na líc.  

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Uvolňovací cvičení, masáž nohy – ježci, podpora zdravého životního stylu zdravými 

svačinkami, pobyt na čerstvém vzduchu za každého počasí. 

Výtvarné činnosti 

 Ptačí budka – obtisk ruky 

 Práce s lepidlem 

 Malba štětcem, práce s temperovými barvami 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 Nácvik vánočních písní – koledy na besídku 

 Rytmizace písniček 

 

Pohyb 

 Posílení svalů, protažení těla od hlavy k patě  

 cviky rovnováhy, stoj na jedné noze, skok na jedné noze  

 chůze na boso po nerovné dráze  

 procházky do blízkého lesa, pozorování ptactva 
 

Podpora pro děti s OMJ 

 

Ostatní: 

 omalovánky 

 krmení ptáčků do krmítek 

 vánoční dílničky s rodiči  


