
Integrovaný blok: První vločka 28. 11. – 2. 12. 2022 

Tématický celek: S čerty nejsou žerty 

V tomto svátečním období budeme poznávat adventní zvyky, prožívat radost z přítomnosti ostatních, uvědomovat si 

význam rodinného zázemí. 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj smyslového vnímání 

 Seznámení s tradicemi- svatá Barbora, Mikuláš  

 Rozlišit dobro x zlo 

 Naučit se společně básničku pro čerta a Mikuláše 
 

Očekávané výstupy 

 Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru 

 Učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat básničky, písničky, zvládnout dramatizaci) 

 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

Klíčové kompetence 

 Řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně 

 Průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s dospělým 
 

Naplnění vzdělávacích cílů: 

Jazyk a řeč 

Logohrátky – gymnastika mluvidel, dechová cvičení – „Čerti v pekle“ (blekotání) 

Četba pohádky „ Jak krtek potkal čerta“ - převyprávění 

Básnička s pohybem:  

Někdo buší na vrata (bušíme pěstmi před sebe) 

je to hlava chlupatá (drbeme se na hlavě) 

je to hlava rohatá (ukazujeme rohy) 

bojte se kluci i děvčata (ukazujeme na sebe i ostatní) 

My se čerta nebojíme (ukazujeme ne..) 

společně naň vyrazíme (jdeme vpřed) 

zabrbláme, zadupeme (dupeme na místě a blekotáme) 

společně ho zaženeme (chytíme se za ruce, dupeme na místě) 

 

Čtenářská pregramotnost  

PPD – určování první hlásky ve slově, vymýšlení dalších slov začínajících stejně 



Grafomotorika 

- grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky, omalovánky 

PPD – číselné omalovánky 

 

Výtvarná činnost 

„Mikuláš, čert a anděl“ – postavičky z roliček od toaletního papíru (stříhání, barvení, lepení) 

 

Pohybová činnost 

Cvičení v hale – cvičení s míčem ve dvojicích, hod na cíl,  

překážková dráha – chůze, běh, lezení, skoky, chůze po lavičce se seskokem na žíněnku, prolézání   strachovým 

pytlem -“cesta do pekla“ 

PH „Na čertíky“ 

Hudební činnost 

- rytmizace hrou na tělo, melodizace  

- nácvik a zpěv písniček a koled na vánoční besídku s využitím Orffových nástrojů 

Matematická pregramotnost 

- kolik dobrot nese dětem Mikuláš – počet 1-5 

PPD: více x méně – o kolik? 

Emoční rozvoj 

„Kdo je hodný x zlý?“ , jak se tváří čert x anděl? 

- sebehodnocení 

Rozvoj sebeobsluhy 

- samostatné oblékání (zapínání zipu, rub x líc – převracení oblečení) 

- příprava lůžka a lůžkovin na i po spaní 

 

Podpora dětí s OMJ – Mikuláš, čert, anděl – vlastnosti  

 

        

 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


