
MYŠKY 

INTEGROVANÝ BLOK: PRVNÍ VLOČKA 

TÉMATICKÝ CELEK: CO SI V ZIMĚ OBLEČEME 

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

 Umět se správně vyjadřovat 

 Správné oblékání v zimním období 

 Správné vrstvení oblečení a jejich pojmenování 

 Pojmenování částí těla 

 Rozvoj fyzické zdatnosti 

 Hádanky – umět uhodnout i vymyslet 

 Opakování barev a jejich odstínů 

 Opakování geometrických tvarů 

 Stříhání podle linie (oblečení) 

NAPLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

Grafomotorika  

 Pracovní listy rukavice a čepice (lomené čáry a geometrické tvary) 

 Omalovánky zimní oblečení 

 Obkreslování ruky, vykreslení prstové rukavice, názvy prstů 

Výtvarné činnosti 

 Dodržování pravidelného opakování prvků, logická řada (šála) 

 Malba + vlna (čepice) 

 Obkreslování a vystřihování oblečení, dolepování na postavu 

Jazyk a řeč 

Jazyková pregramotnost 

 Hádanky na zimní oblečení, části těla 

Rozvoj komunikace 

 Pojmenování částí těla a názvy prstů 

Logopedická prevence 

 Dýchání a cvičení mluvidel 

Básnička: JÁ MÁM SVETŘÍK, TEN MÁ PRUHY. 

     PAK MÁM ŠEDÝ SVETŘÍK, DRUHÝ. 

     JÁ MÁM ŠÁLU, TA MÁ TŘÁSNĚ, 

     PAK MÁM DRUHOU, HŘEJE KRÁSNĚ. 

Matematická pregramotnost 

 Geometrické tvary (Zdobení svetru) 

 Pravidelné střídání (pruhy na šále) 



Hudebně dramatické aktivity 

 Práce s písní Zimní oblečení 

 Píseň s pohybem Hlava, ramena… 

 Hudební hádanky, poznej podle melodie 

 

Pohyb 

 Zdravotní cviky 

 Vnímání vlastního těla 

 Pohybová hra: Ztratilo se oblečení 

 Oblékání na rychlost 

Emoční rozvoj 

 Příběh o ztracené rukavičce 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Hlídat si své oblečení, poznat si ho, hlídat si, kde se suší,…. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Správná a vhodná volba oblečení v zimním  

Poznávání 

 Pojmenování oblečení 

 Správný postup oblékání 

 Kimovy hry: Poznej svoje…, Hledej ve třídě…, 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 Průběžně rozšiřovat svou slovní zásobu a aktivně jí používat 

 Dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 


