
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Advent – Vánoční zvyky 

Datum: 12. 12. – 22. 12. 2022 

 

Vzdělávací cíle: 

 Získat povědomí o tom, co je to Advent 

 Porozumět Vánočním tradicím a zvykům 

 Besídka pro rodiče 

 Výtvarná činnost – výroba vánočních přání 

 

Klíčové kompetence: 

 Dítě se učí spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle 

instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům. 

 

Očekávané výstupy: 

 Učit se zpaměti krátké texty, (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu). 

 Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si o období adventu – co je Advent – Tradice a zvyky: 

ukrytá šupina, krájení jablíčka, házení střevícem, pečení cukroví a vánočky, zpívání 

vánočních koled. Návštěvy rodiny a příbuzných – babičky a dědy. Co nás napadne při 

slově Vánoce, o výzdobě, vánočním stromku, vánočním cukroví, štědrovečerní 

večeře, kapr, salát 

 Jazyková pregramotnost – Čtení pohádek na dobrou noc, pojmenování obrázků, 

vánoční hádanky, čtení Vánočních příběhů, o Ježíškovi 

 Matematická pregramotnost – početní řada 1-3, seřazení od nejmenšího po největší, 

kolíčkování vánoční tématika 

 Logopedická prevence – gymnastika jazyka a mluvidel, dechová cvičení 

 

 Básnička – opakování již nacvičených básniček, nácvik na vánoční besídku 

 

 



Grafomotorika 

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

Uvolňovací cviky na větší formát papíru – koule sněhuláka - kruhy 

Emoční rozvoj 

 Radost a smutek. Rozdíl mezi emocemi. Umět popsat a říct, z čeho máme radost a 

z čeho jsme smutní. Ukázka mimickými svaly a dramatizace emoce. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Trénink obracení oblečení z rubu na líc, zapínání a rozepínání zipu. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Zdravé svačinky, vycházky na čerstvém vzduchu, správná hygiena 

Výtvarné činnosti 

 Výroba vánočních přáníček pro rodiče – práce s barvou, lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Rolničky, Sněží, sněží  

 Upevňování nacvičených písní na besídku 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 

 

Pohyb 

 Překážkové dráhy pro rozvoj hrubé motoriky  

 Pohybové hry se zimní tématikou 

 Relaxační chvilky a zklidnění – protahovací a uvolňovací cviky  

 

Podpora pro děti s OMJ 

 

Ostatní: 

 Omalovánky  

 Přání na radnici 

 Polytechnická výchova – ponkový stůl 

 Vánoční besídka pro rodiče 
 


