
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Advent – Sv. Barbora a Mikuláš 

Datum: 28. 11. – 2. 12. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Získat povědomí o tom, co je Advent, kdo byla sv. Barbora, kdy chodí čert s 

Mikulášem 

 Tradice nadělování dětem 

 Osvojení nových poznatků - čertovské pohádky a písničky 

 Hudebně pohybové aktivity – zpívání vánočních koled 

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.  

 

Očekávané výstupy: 

 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků (vánoční atmosféra) 

 Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Co je to Advent, Kdo byla svatá Barbora, o zvyku utrhnout do 

vázy větvičku z třešně, Kdo byl svatý Mikuláš, o zvyku navštěvovat děti a nosit jim 

balíčky, povídání o Vánocích a přípravě na Vánoce 

 Jazyková pregramotnost – prohlížíme si knížky, popisujeme obrázky, rozšiřujeme 

slovní zásobu, knížky o Vánocích, čtení obrázkových příběhů – děti doplňují podle 

obrázku – rozvoj slovní zásoby  

 Matematická pregramotnost – početní řada 1-5, orientace v prostoru – nahoře, dole 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel, logopedické cvičení s textem – 

opakování určených slov a vět, dechová cvičení 

 Básnička – Čert 

Leze z pekla, leze čert, (nápodoba lezení – čert – růžky prsty) 

A to není žádný žert.  (otáčení rukama – nenene) 

Po světě se rozhlíží,  (ruka k čelu – rozhlížení) 

A zlobidla vyhlíží.  (jakoby rozpočítávání prstem) 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 



 Uvolňovací cvičení na zápěstí, správný úchop tužky, správné sezení při kreslení 

Emoční rozvoj 

 Jak se dnes cítím? Dramatizace emoce, kterou dnes prožívám. Radost, smutek, strach, 

hněv. Získání sebejistoty, odbourání ostychu. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Osobní hygiena – udržování tělesné čistoty, mytí rukou, používání toalety 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Odpočinek v relaxačním koutku – místo, kde si děti mohou odpočinout, zklidnit se, 

být jen samy se sebou. Děti se učí relaxovat a uvolnit své tělo a psychiku. 

Výtvarné činnosti 

 Čerti – kresba olejovými křídami nebo pastelkou – klubíčko, kruh (grafomotorické 

cvičení) 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Upevňování písně „Čertí polka“ 

 Rytmizace, hra na tělo 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 

Pohyb 

 Zahřátí svalů, protahovací cvičení, relaxace 

 Pohybové hry s čertí tématikou 

 Procházky v okolí MŠ  

 

Podpora pro děti s OMJ 

Ostatní: 

 



 



 



 


