
Integrovaný blok:  PRVNÍ VLOČKA

Téma:   JAK KRTEČEK POTKAL TŘI KRÁLE

Datum: 2. - 6.1.2023

Vzdělávací cíle:

● Projevení emocí z dárků od Ježíška

● Získat povědomí o Kašparovi, Baltazarovi a Melicharovi

● Seznámit se s příběhem o narození Ježíška a příchodu tří králů do Betléma

● Rozvoj fantazie a smyslového vnímání

● Naučit se novou písničku My tři králové 

Očekávané výstupy:

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

● Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost,náklonnost, zklamání)
● Učit se nazpaměť krátké texty (reprodukovat básničky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 
● Těšit se z hezkých a příjemných zážitků
● Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 

jej) 

Klíčové kompetence:

● Dítě získává povědomí o světě lidí a kultury
● Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s 

okolím

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

● Rozvoj komunikace
Rozvoj slovní zásoby - tři králové, Josef, Marie, Ježíšek, betlém, kometa,..
Dialog – celé a smyslupné věty

● Jazyková pregramotnost 
Obrázkové čtení 
K+M+B, Cesta tří králů – zleva doprava



● Matematická pregramotnost 
Kolíčkové karty - čísla 1-6
Pojmy první x poslední

● Logopedická prevence
Gymnastika mluvidel, dechová cvičení

● Básnička
Opakování již naučných básniček a písniček

Grafomotorika

Příchod tří králů – vodorovná čára x šikmá čára x vlnka

Emoční rozvoj

Štědrost - dary pro Ježíška

Rozvoj sebeobsluhy

Dokázat požádat kamaráda nebo dospělou osobu o pomoc

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Pobyt venku za každého počasí, zdravá a pestrá strava

Výtvarné činnosti

Tři králové

Hudebně dramatické aktivity
Příchod Tří králů

Pohyb

Zrakově - motorická koordinace - stavba sněhuláka (dle počasí) , Bobování (dle počasí) , 
chůze a běh v terénu, pohybová hra Mrazík

Ostatní:
Rozbalování dárečků
Úklid vánoční výzdoby s příchodem tří králů
Albi tužka – Betlém, Zima 








