
Integrovaný blok: První vločka 9. 1. – 13. 1. 2023 

Tématický celek: Přijď už, zimo! 

V tomto období si budeme povídat o typických znacích zimního času, o změnách v přírodě, životě zvířat v zimním 

období.  

Vzdělávací cíle: 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 Rozvoj sluchového vnímání 

 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 Pozorovat různá skupenství vody 

Očekávané výstupy 

 Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, 
zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

 Sledovat a vyprávět příběh 

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

Klíčové kompetence 

 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní 
prostředí (přírodní i společenské) 

 Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných 
situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat 
druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 
 

Naplnění vzdělávacích cílů: 

Jazyk a řeč 

Logohrátky – gymnastika mluvidel, dechová cvičení – zahříváme zmrzlé ruce 

Četba příběhu „ Krtek a sněhulák“ - převyprávění 

Básnička :  

Zimo krásná, zimo bílá, 

přijď už brzy mezi nás, 

budeme se koulovati, 

na saních se vozit zas.  

Postavíme sněhuláka, 

na saních se projedem, 

pospíchej už jenom honem, 

milá zimo se sněhem! 

Čtenářská pregramotnost  

PPD – vymysli slovo začínající stejnou slabikou… 



Grafomotorika 

- grafomotorická cvičení – uvolňovací cviky- sněhové koule 

PPD – číselné omalovánky, lyžařova cesta 

 

 

Výtvarná činnost 

„Zimní čepice“ – kresba vzoru voskovkou, kolorování vodovkami 

PPD – bambule z vlny 

 

Pohybová činnost 

Cvičení v hale – cvičení s míčem ve dvojicích, hod na cíl, chytání, házení míče, „odpal“ nafukovacího míče 

překážková dráha – chůze, běh, lezení, skoky, chůze po lavičce se seskokem na žíněnku, 

cvičení ve dvojicích- překonávání některých řekážek 

PH „Na sluníčko a sněhuláky“, „Na mrazíky“ 

Hudební činnost 

- rytmizace hrou na tělo, melodizace  

- nácvik a zpěv písničky „Postavil jsem sněhuláka“ s doprovodem klavíru 

Matematická pregramotnost 

 Koule – počet, stupňování – malá – větší, největší  

PL – který sněhulák se dívá doleva a který doprava 

PPD: kde je sněhulák vlevo nebo vpravo? Co je dole, nahoře, mezi (obrázek ve třídě na mg. tabuli) 

Emoční rozvoj 

- emoce strach – na čem mohu uklouznout? Co se mi může stát? 

„ Nespěchej, nespěchej, na ledu si pozor dej!“ 

- sebehodnocení 

Rozvoj sebeobsluhy 

- samostatné obouvání 

- příprava na stolování, samostatný úklid po stolování 

 

Podpora dětí s OMJ – zimní oblečení, zimní měsíce 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


