
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: PRVNÍ VLOČKA 

TÉMATICKÝ CELEK: ZAČAL NÁM ADVENT S ČERTEM MIKULÁŠEM  

A ANDĚLEM 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Vědět význam adventu 

 Znát pranostiky (sv. Kateřina, sv. Ondřej, sv. Barbora) 

 Umět vyslechnout příběh, porozumět mu 

 Rozvoj slovní zásoby (dobré a špatné vlastnosti) 

 Práce s papírem a lepidlem 

 Adventní kalendář (začátek, konec) 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Jazyk a řeč 

Logopedická prevence 

 Procvičování fonematického sluchu 

 Gymnastika mluvidel (čertí brblání) 

Rozvoj komunikace 

 Popis obrázku, mluvíme celou větou 

Jazyková pregramotnost 

Básnička: BU BU BU A HUDRY HUDRY, 

      PRO ZLOBIVÉ NOSÍM UHLÍ. 

      VELKÝ PYTEL NA NĚ MÁM, 

      ZLOBIVÉ JÁ DO NĚJ DÁM. 

      MY SE ČERTE NEBOJÍME  

      OD MAMINKY DOBŘE VÍME, 

      ŽE KDYŽ HEZKY POSLOUCHÁME, 

      Z MIKULÁŠE RADOST MÁME. 

Grafomotorika 

 Pracovní list  

 Omalovánky  

Výtvarné činnosti 

 Řetěz pro čerta – stříhání a slepování 

 Malování „hlava čerta“, dozdobování 

 Skládání papíru „andělská hvězda“ 



Hudebně dramatické aktivity 

 Písničky: Mik, miku, mik, Mikuláš ztratil plášť 

 Taneček: Stojí vrba košatá 

 Doprovod na rytmické nástroje 

Pohyb 

 Čertovská stopovaná 

 Překážková dráha – cesta čertů do pekla (podlézání, přeskakování, chůze po 

laně…) 

Matematická pregramotnost 

 Logická řada, lepení papírového řetězu, pravidelné střídání barev 

Emoční rozvoj 

 Dramatizace postav Mikuláš, Anděl, Čert 

 Dramatizace pohádky Jak zvířátka našla domov 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Čistota při práci s výtvarným materiálem, úklid po pracovní činnosti 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Jsme rádi, když nám Mikuláš přinese i zdroj vitamínů, nejen sladkost 

Poznávání 

 Adventní příprava doma i v MŠ 

 Zapalování svíček na věnci – jejich význam a názvy 

 Trhání větviček třešní („Barborka“) 

 Čtení vánočních příběhů 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím 

 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 Rozliš barevně cesty a vykresli, snaž se nepřetahovat 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


