
Integrovaný blok:  PRVNÍ VLOČKA

Téma: KRTEČKOVY POHÁDKY

Datum: 16.1. - 20.1. 2023

Vzdělávací cíle:

 Vytvoření kladného vztahu ke knížkám

 Rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj kultivace představivosti a fantazie

 Rozvoj zrakového a sluchového vnímání

 Rozlišení dobra a zla

 Orientovat se v číselné řadě 1 – 5, používání předložkových vazeb

Klíčové kompetence:

Ovládá řeč, hovoří ve vhodně zformulových větách, samostatně vyjadřuje své 
myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 
smysluplný dialog

Očekávané výstupy:

Sledovat a vyprávět příběh, pohádku

Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 
podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů
podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, poznat více 
x méně x stejně)

Naplnění vzdělávacích cílů

Jazyk a řeč

 Rozvoj komunikace

Prohlížení pohádkových knížek – popis obrázku, hledání předmětů na obrázku, 
vyprávění příběhu podle obrázku

Rozšíření slovní zásoby – nadpřirozené a pohádkové bytosti

 Jazyková pregramotnost 

vytleskávání slov, počet slabik

 Matematická pregramotnost



číselná řada 1 – 5

první, uprostřed, poslední

předložkové vazby – před, za, mezi, vedle, nahoře, dole

nejstarší děti – vpravo, vlevo na vlastním těle

 Logopedická prevence

dechová cvičení, gymnastika mluvidel

 Básnička

Do pohádky

Projdeme se do pohádky, za princeznou, za králem,

pak půjdeme zase zpátky ,dlouho my tam nebudem.

Princeznička s korálkami, rytíř cválá na koni,

hloupý Honza, Zlatovláska, všechny najdeš v té zemi.

Potkat můžem ježibabu, draky, víly, vodníky.

Někdy zase loupežníky, jak je ten svět veliký.

Grafomotorika

o Malování ve vzduchu, hry s prstíky, „letadélko“

Emoční rozvoj

Jak se cítím? Dobro – cítím se v bezpečí, jsem šťastný, veselý

Zlo – cítím strach, jsem vyděšený, choulím se, pláču

Rozvoj sebeobsluhy

Děti se dokážou samy obléknout do převleků

Činnosti podporující vztah ke zdravému životnímu stylu

Procházka na čerstvém vzduchu, pohybové aktivity

Výtvarné činnosti

Záložka do knížky

Hudebně dramatické aktivity

píseň Pohádkový les

Boudo budko, kdo v tobě přebývá

Pohyb



Hry a cviky se židličkami

PH: Židličkovaná

Ostatní:


