
Integrovaný blok: První vločka 

Téma: Počasí 

Datum: 16. 1. – 20. 1. 2023 

 

Vzdělávací cíle: 

 Rozvoj paměti, získání nových poznatků o počasí   

 Upevňování poznatků již získaných  

 Určování protikladů, rozvoj prostorové a pravolevé orientace  

 Rozvoj hrubé motoriky a samostatnosti  

 Rozvoj jemné motoriky 

Klíčové kompetence: 

 Se učí nejen 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: 

 Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 Učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybarvit 

Naplnění vzdělávacích cílů 

Jazyk a řeč 

 Rozvoj komunikace – Povídáme si v kruhu – změny v počasí v zimě, znaky zimy - 

rozdíly, více prší, fouká vítr, ochlazení, sněžení, musíme se více oblékat. Barvy 

duhy, jak vznikne duha? Opakujeme poznatky – dny v týdnu, roční období, jaké je 

dnes venku počasí – co znamenají pojmy jasno, polojasno, oblačno, zataženo, 

déšť, bouřka, přeháňky.  

 Jazyková pregramotnost – čteme si pohádky, prohlížíme obrázkové knihy a povídáme 

si nad nimi, rozvíjíme slovní zásobu, dáváme si hádanky 

 Matematická pregramotnost – číselná řada 1-5, vkládačky s čísly, geometrické tvary a 

základní barvy, třídění podle barev 

 Logopedická prevence – gymnastika mluvidel, dechová cvičení – dechový proud, 

opakujeme slova, logopedická cvičení s vybranými písmeny, opakujeme věty – 

správná výslovnost 

 

 Básnička – Kolem školky chodí mráz 

Kolem školky chodí mráz, 

Rád by vlezl mezi nás. 

My se zimy nebojíme, 

Do školky ho nepustíme. 

Opakování již nacvičených básniček. 



Grafomotorika 

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

velký formát papíru – počasí – svislá čára 

Emoční rozvoj 

 Povídání o emoci hněv, zlost. Rozzlobilo vás někdy něco? Co to bylo a proč? Jak by se 

dalo vyřešit vše tak, aby nedošlo k žádnému strkání a křiku? Práce s knihou emocí. 

Rozvoj sebeobsluhy 

 Trénujeme sebeobsluhu při stolování, správný úchop příboru. Jak správně použít 

toaletní papír. Oblékání zimního oblečení. 

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu 

 Co jíme, abychom měli v těle hodně vitamínů? Chodíme na procházky do lesa. 

Výtvarné činnosti 

 Počasí – mačkání papíru (mrak) 

 Práce s barvou a lepidlem 

 

Hudebně dramatické aktivity 

 Nácvik písně „Tanec vloček“ 

 Rytmizace písniček, hra na tělo 

 Opakování již nacvičených písní – zpívání s klavírem 

 Tanečky s písničkou 

 

Pohyb 

 Hry s padákem – intenzita větru a deště 

 překážková dráha – motivace (je povodeň a nesmíme se dotknout země)  

 Hrubá motorika – rovnovážné cviky, podlézáme, přelézáme, běháme slalom, 

chůze po laně, válení sudů, běhání v rytmu hudby – zrychlujeme a zpomalujeme. 

Změna rytmu na signál.  

 

Podpora pro děti s OMJ 

 

Ostatní: 

 Omalovánky – počasí, zima 

 Stínohra, kolíčkohraní 



 

 
 

 



 

 



 


