
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Tři králové 

Datum: 2. 1. – 6. 1. 2023 

 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění)i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu a vyjadřování) 

 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 Osvojení nových poznatků o tradicích - povědomí o svátku Tří králů – co znamená, 

vědět jejich jména a příběh 

 Výroba tříkrálové koruny – rozvoj jemné motoriky a upevnění správného úchopu 

nůžek 

Klíčové kompetence: 

 Dítě chápe, že nespravedlnost a ubližování, ponižování a lhostejnost, agresivita a 

násilí se nevyplácí, a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dítě se dokáže bránit 

projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování. 

Očekávané výstupy: 

 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak 

vypadá, jinak se chová, něco jiného umí, či neumí, že osobní, resp. osobnostní 

odlišnosti jsou přirozené. 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – povídáme si o zážitcích z Vánočních svátků, jaké byly Vánoce – 

jaké dárečky děti dostaly, Z čeho jsem měl největší radost. Kdo byl o vánoční volnu na 

horách, na návštěvě u babičky a dědy – nebo jiných příbuzných, či kamarádů. 
Povídáme si o tradici Tří Králů, legenda, kdo to byl  

 Jazyková pregramotnost –čtení a vyprávění příběhů o tří králech, obrázkové knihy, 

popis obrázku, rozvoj slovní zásoby 

 Matematická pregramotnost – počítáme děti ve třídě, kdo chybí, méně x více, nižší x 

vyšší, číselná řada 1-5 – kolíčkování – tři králové 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel a posilování jazyka, dechová cvičení – 

dechový proud, dýchání do břicha, opakujeme slova – správná výslovnost 

 Básnička – To to zebe 

To je zima, To to zebe, 

Padají vločky z nebe. 

Oblékneme rukavice, 

Bundy, šály i čepice. 



Vyjdem mezi paneláky, 

Budem stavět sněhuláky. 

 

Opakování již nacvičených básniček. 

Grafomotorika 

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

velký formát papíru – horní oblouk - kometa 

Emoční rozvoj 

 Překvapení a zvědavost, práce s knihou emocí. Překvapil vás někdy někdo? Jaké bylo 

vaše největší překvapení a jak poznáte, když je někdo zvědavý? 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Trénink obracení oblečení z rubu na líc, zapínání zipu. Správné držení příboru. 

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 

 Výroba královské koruny 

 Práce s nůžkami a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Honili se dva mrazíci“ 

 Hra na hudební nástroje 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 

Pohyb 

 Pohybové hry s tématikou tří králů 

 Zahřívací cvičení v rytmu bubínku, běh x chůze, chůze po špičkách, vnější strana nohy 

(opička) 

 Protahovací cvičení 

 Relaxace, uvolnění celého těla, dýchání do břicha 

 

Podpora pro děti s OMJ 

 

Ostatní: 

 Omalovánky – Tři králové 

 Pracovní list – grafo – obtahování čáry  

 bludiště – cesta tří králů 



 



 



 



 

 

 


