
Integrovaný blok:

PRVNÍ VLOČKA

Téma: Co dělá krteček o adventu

Datum: 12. 12. – 22. 12. 2022

Vzdělávací cíle:

● seznámení se zvyky a tradicemi spojenými s vánočními svátky – jmelí, pečení
cukroví a vánočky, stromeček a zdobení, betlém, adventní věnec, kapr – šupina,
pouštění lodiček…

● poslech vánočních koled
● radostné prožívání Vánoc a vánočního času
● zpěv vánočních koled
● vyjádření svých emocí – radost, těšit se, láska….
● Povídání si o těchto vánočních svátcích
● výroba přáníček

Klíčové kompetence:

● chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita, a násilí se
nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou: dokáže se bránit projevům
násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

● dokáže rozpoznat a využívat svoje silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

Očekávané výstupy:

● vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat
řečníka i obsah, ptát se)

● porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

Rozvoj komunikace

● rozhovor o vánočních zvycích a tradicích
● rozvoj komunikace – co si přeji na Jéžíška, kdy zdobíme stromeček, pečeme

nebo nepečeme cukroví, jak se připravujeme na Vánoce doma…..

Jazyková pregramotnost

● počet slabik, počáteční písmeno
● správná výslovnost



Matematická pregramotnost

● pojmy nejmenší – největší
● geometrické tvary – sestavování stromečku, kapra z tvarů

Logopedická prevence

● cviky s jazykem, dechové cvičení

Básnička a písnička

● nácvik písní a básní na vánoční besídku

● Básnička Hvězdička

Grafomotorika

● rovné a šikmé čáry – dárečky a stromeček
● vlnky – kapr ve vodě

Emoční rozvoj

Vyjadřování svých emocí – zvědavost, radost, láska

Rozvoj sebeobsluhy

Samy se umí obléknout a svléknout, připravit si, udělat si

Činnosti podporující vztah ke zdravému životního stylu

● pobyt venku za každého počasí
● pohybové aktivity

Výtvarné činnosti

Vánoční přání, adventní svíčky

Hudebně dramatické aktivity
Vánoční koledy, taneček

Pohyb

hrubá motorika – stoj na jedné noze

překážková dráha

Ostatní:
● pečení cukroví
● vánoční besídka
● rozbalování dárečků v Mš
● kouzelná atmosféra

23. 12. 2022 – zavřeno z technických důvodů


