
Integrovaný blok: 

DRÁČEK  PAPÍRÁČEK 

Téma:   KRTEČEK A ZDRAVÍ 

Datum:  28. 11. – 1. 12. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

• seznámení dětí se zdravým životním stylem 

• vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů životního stylu 

• poznávání pravidel společenského soužití, porozumění základním pravidlům 

• správná hygiena 

• zdroj vitamínů ( ovoce, zelenina ) 

• rozvoj hrubé a jemné motoriky 

 

Klíčové kompetence: 

• řešit problémy, na které stačí : známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně ( na 

základě nápodoby či opakování ), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

• chápe, že se o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

Očekávané výstupy: 

• ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

• rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 

poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

Rozvoj komunikace 

• povídání si, co je prospěšné pro naše zdraví ( hygiena, sport, zdravá výživa, vhodné 

oblečení ) 

• ovoce a zelenina ( jak ji poznáme, pojmenování ovoce a zelenina ) 

Jazyková pregramotnost  

• vyprávění pohádky , následně její rozbor 

• správná výslovnost 

Matematická pregramotnost 

• určení první, poslední, uprostřed, před a vzad, pod a nad 

 



 

Logopedická prevence 

• cviky s jazykem 

 

Básnička a písnička 

• nácvik písní a básní na vánoční besídku 

Grafomotorika 

• rovné a šikmé čáry 

Emoční rozvoj 

jak se  cítím? - vyjádření emocí  

Rozvoj sebeobsluhy 

samy se zvládnout obléknout a svléknout – posloupnost – kalhoty, mikina, bunda, čepice, 

boty 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životního stylu 

• pobyt venku za každého počasí 

• sportem ke zdraví  

Výtvarné činnosti 

kreslení ovoce a zelenina – špatná a dobrá, šála – střídání barev – použití vodových barev 

Hudebně dramatické aktivity 

Taneček na vánoční besídku 

Pohyb 

jemná motorika motorika – navlékání korálků 

hrubá motorika – stoj na jedné noze 

Ostatní: 

 


